
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.12.21 по 10.12.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

11900/08-42 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора 
Вільноандріївської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Михайлівської сільської ради

1
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11919/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про збільшення фінансування Департаменту 
культури та інформаційної політики

2
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11925/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів у 2021 році на 
реалізацію заходів Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60 (зі змінами)

3
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11974/08-20 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 
2021 рік ДОН ОДА

4
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
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

12066/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на 2021 рік по галузі охорона здоров'я

5
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12067/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету на 
2021 рік по галузі охорона здоров'я

6
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12073/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
проведення медичного огляду вихованцями 
обласних комунальних закладів спортивного 
профілю

7
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12080/08-33 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про висновки за результатами роботи робочої 
групи з вивчення причин повторного випадку 
зупинки серця учнів Запорізької гімназії № 8

8
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12084/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету у 2021 році на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв

9
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12171/08-20 Доповідна запискаб/н
З.НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про зменшення коштів на виготовлення 
проектно-кошторисної документації у 2021 році

10
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

12208/08-25 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про стан реалізації проєкту "Реконструкція 
приміщення відділення екстреної (невідкладної) 
медичної допомоги по вул. Центральна, 55Ж в 
м.Токмак"

11
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12231/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 
2021 році між Програмами

12
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12234/08-20 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"

13
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12235/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про виділення коштів у 2022 році на виконання 
заходів "Програми підтримки розвитку 
інформаційного простору Запорізької області на 
2021-2025 роки"

14
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12273/08-20 Доповідна запискаб/н
(В. ШУСТОВ) Управління капітального 
будівництва
Про перерозподіл коштів між проєктами

15
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12287/08-20 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту)
Про перерозподіл обсягу бюджетних асигнувань

16
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11964/08-29 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про внесення змін до обласної Програми 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 
на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 147

17
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11965/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про виділення з регіонального матеріального 
резерву пально-мастильних матеріалів 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення ЗОДА

18
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11966/08-29 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент цивільного захисту 
населення)
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 01.03.2018 № 62 (зі змінами)

19
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11975/08-20 Доповідна запискаб/н
В.ШУСТОВ (Департамент екології)
Про включення додаткових пропозицій 
Департаменту екології ОДА до проєкту Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, фінансування 
яких передбачено у 2022 році

20
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11981/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Управління транспорту)
Про стан якості мобільного зв'язку на о.Хортиця та 
вжиті заходи щодо її поліпшення

21
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11989/08-21 Доповідна запискаб/н
В .ШУСТОВ (Департамент економіки)
Про державне нерухоме майно колишнього АКБ 
"Україна", розміщеного по вул. Маріупольське 
шосе, 25 у с. Осипенко Бердянського району

22
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12019/08-42 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент економіки)
Про подання кандидатури на призначення 
виконувачем обов'язків генерального директора 
Державної організації "Регіональний фонд 
підтримки підприємництва в Запорізькій області"

23
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12027/08-20 Доповідна запискаб/н
(В. ШУСТОВ) (Департамент економіки)
Про стан використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевому бюджету на 
розвиток центру надання адміністративних послуг 
Василівською міською радою

24
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12203/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво амбулаторій 
монопрактики

25
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12204/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів між проєктами на будівництво комплексу 
будівель КНП "Обласна інфекційна клінічна 
лікарня" ЗОР

26
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
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12205/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров'я у сільській 
місцевості

27
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ 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

12140/08-01 Постанова1917-ІХ
Про присудження щорічної Премії Верховної Ради 
України педагогічним працівникам закладів 
дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та позашкільної освіти

28
01.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12141/08-01 Постанова1918-ІХ
Про присудження Премії Верховної Ради України 
молодим ученим за 2020 рік

29
01.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12142/08-01 Закон України1901-іХ
Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

30
18.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12143/08-01 Закон України1850-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
запровадження на ринку природного газу обліку та 
розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії

31
02.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12144/08-01 Закон України1869-ІХ
Про внесення змін до Дисциплінарного статуту 
Збройних Сил України

32
05.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

6
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12145/08-01 Закон України1867-ІХ
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Арабською Республікою Єгипет про передачу 
засуджених осіб

33
05.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12146/08-01 Закон України1848-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо 
приведення у відповідність із деякими 
законодавчими актами України

34
02.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12147/08-01 Закон України1871-ІХ
Про надання публічних (електронних публічних) 
послуг щодо декларування та реєстрації місця 
проживання в Україні

35
05.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12148/08-01 Закон України1888-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів України 
щодо запровадження діяльності Бюро економічної 
безпеки України та пов'язаного з цим 
удосконалення роботи деяких державних 
правоохоронних органів

36
17.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12149/08-01 Закон України1839-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
використання майна ліквідованих комунальних 
закладів загальної середньої освіти у сільській 
місцевості

37
02.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12150/08-01 Закон України1865-ІХ
Про Фонд часткового гарантування кредитів у 
сільському господарстві

38
04.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12151/08-01 Закон України1838-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
функціонування Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти

39
02.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12152/08-01 Постанова1885-ІХ
Про присудження у 2021 році Премії Верховної 
Ради України за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування

40
17.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12153/08-01 Постанова1851-ІХ
Про внесення змін до деяких постанов Верховної 
Ради України щодо нагородження відзнаками 
Верховної Ради України у сфері освіти і науки

41
03.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12154/08-01 Закон України918-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо обмеження спільної роботи близьких 
осіб

42
17.09.2020від

№
від 08.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

11970/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення слухань на тему: "Соціальний 
захист ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту" 
19.01.2022 о 14-30

43
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12018/08-09 Депутатське звернення04-14/05-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь у Комітетських слуханнях з питань 
археологічної спадщини 10.12.2021 о 12-00

44
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12101/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення засідання "круглого столу" на 
тему: "Законодавче врегулювання надання статусу 
учасників бойових дій ..." 24.12.2021 об 11-00

45
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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12226/08-09 Депутатське звернення04-21/15-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про фінансування фізкультурно-спортивних 
товариств

46
30.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Народні депутати України

12072/08-09 Депутатське звернення638/1
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" НДУ О. 
ШУЛЯК
Про звернення Молочанської міської 
територіальної громади щодо розподілу коштів, які 
можуть бути спрямовані на реалізацію проєктів 
соціально-економічного розвитку

47
17.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12224/08-09 Депутатське звернення287д9-1-2021/27
НДУ П. МЕЛЬНИК
Про присвоєння почесного звання Полтавцю А.П.

48
01.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12259/08-09 Депутатське звернення76/12-284
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про придбання стаціонарного рентгенапарату для 
Бердянського територіального медичного 
об'єднання

49
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

12060/08-40 Листб/н
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

50
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

12125/08-48 Лист101/2008
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про виділення коштів  у 2022-2026 роках за 
новоутвореною обласною профільною програмою

51
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Громадські об'єднання
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11918/08-43 Лист78
ВГО "ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА "ЖУРНАЛІСТ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Михайлюти О.О.

52
29.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11976/08-37 Листб/н
ГС "ВІЗІТ ЮКРЕЙН"
Про проведення церемонії нагородження "Ukraine 
Tourism Awards 2021" 17.12.2021

53
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Заявник

12091/08-40 Листб/н
ГР. ТАТАРЕНКОВ А.О.
Про підписання договору оренди земельної ділянки

54
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11908/08-37 Лист105
НЕДЕРЖАВНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР 
"УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
"Донцов фест" 04-05.12.2021 в м. Мелітополь

55
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11915/08-35 Лист00211128-5
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Про благодійний проєкт "Подаруй усмішку"

56
29.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

11920/08-22 Лист44/09-001918/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КНП "Міська лікарня №4" ЗМР

57
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

11921/08-22 Лист44/09-001917/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії  Відділу культури виконавчого 
комітету Бердянської міської ради

58
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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11932/08-32 Лист01.1221/ВДШ/За
ГО "ВІКІМЕДІЯ УКРАЇНА"
Про сприяння в проведенні конкурсу "Вікіпедія для 
школи 2021-2022"

59
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

11977/08-39 Лист158-03/2009
ДУ "ДЕРЖГРУНТОХОРОНА"
Про проведення конкурсу дитячих малюнків 
"Збережімо грунти рідної України"

60
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12016/08-22 Лист01-14/1790
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про оголошення конкурсу з перевезення пасажирів 
на приміських автобусних маршрутах

61
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12061/08-40 Лист2992/11.3-21
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАВТОГАЗ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

62
29.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12062/08-40 Лист2993/11.3-21
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАВТОГАЗ"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

63
29.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12071/08-22 Лист2744/0/2-21
ТОМАКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про відновлення маршруту Запоріжжя - 
Преображенка

64
01.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12104/08-51 Листб/н
ПРОЄКТ UNEW
Про запрошення на онлайн навчання щодо 
покращення цифрових навичок 19.01-16.03.2022

65
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

12107/08-22 Лист44/09-002095/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КНП "Міська лікарня №4" ЗМР

66
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

12156/08-39 Лист06-12/21-180
ТОВ "НП "ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Про узгодження реєстрової картки об'єктів 
утворення відходів 

67
06.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12164/08-41 Лист06-02/1137
ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ"
Про запрошення до участі у Другому щорічному 
форумі UkraineInvest "MAKE in UA" (Виробляй в 
Україні) 14.12.2021

68
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12172/08-41 Лист8756-2021-12-08
ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ
Про участь в онлайн стратегічній сесії "Civic 
Lab:ExpertCamp-перезапуск всеукраїнського 
громадського бюджету" 14.12.2021 о 10-00

69
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12180/08-22 Лист05-19-273ПР
ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ 
ОКРУГ ТОМАКІВСЬКОЇ ОТГ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ.
Про відновлення автомобільного маршруту 

70
30.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12188/08-43 Лист131
РАДА АДВОКАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Шутака Ю.В. (та інші)

71
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12193/08-33 Лист241/04-5.90/10
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

72
06.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12218/08-21 Лист147
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД "ГІДРОМАШ"
Про приватизацію єдиного майнового комплексу

73
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

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

12221/08-49 Адвокатський запит07.12/21
АДВОКАТ БОРИСЕНКОВ В.С.
Про надання інформації щодо припинення права 
користування Запорізького професійного ліцею на 
земельну ділянку

74
07.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12241/08-35 Лист705
УКРАЇНСЬКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 
НАСЕЛЕННЯ
Про проведення Всеукраїнського дитячого 
творчого конкурсу "Новорічна мрія"

75
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12275/08-41 Листб/н
ГС "МЕРЕЖА ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ В 
УКРАЇНІ"
Про підтримку освітнього проєкту "IT nation 2.0"

76
08.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12288/08-32 Лист261/6
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Про діяльність центру

77
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Партії та громадські організації

12044/08-22 Лист22-0312/21
Про перенесення Всеукраїнського онлайн Форуму 
"Безпека автомобільних доріг"

78
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Посольства

11978/08-41 ЛистUA-27258
ПОСОЛЬСТВО ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В 
УКРАЇНІ
Про візит до Запорізької області у другій половині 
січня 2022 року

79
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Суди

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

11880/08-49 Ухвала9008/1724/19
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

80
17.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

11927/08-49 Ухвала908/3396/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" та ТОВ 
"Мега-Пауер Буд"

81
26.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12077/08-49 Ухвала910/8690/20
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі АТ "Запорізький завод 
феросплавів"

82
16.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12157/08-49 Ухвала908/483/20
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ФГ "ММК"

83
26.11.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12232/08-49 Рішення910/9577/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
РІШЕННЯ суду по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

84
09.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

11893/08-22 Лист01/13/864/21
ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про продовження місцевої підтримки 
ОСББ-учасників програми "ЕНЕРГОДІМ" у 2022 
році

85
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12015/08-46 Листб/н
БФ "ПРАВО НА ЗАХИСТ"
Про участь у Презентації звіту фонду 14.12.2021 об 
11-00

86
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12096/08-22 Лист01/13/899/21
ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про надання інформації щодо місцевих програм 
підтримки реалізації енергоефективних заходів в 
ОСББ

87
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

12155/08-18 Лист4870-21
Про презентацію веб-сайту протидії торгівлі 
людьми, запобіганню та протидії домашньому 
насильству 09.12.2021 об 11-00

88
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

12252/08-18 Лист4912-21
Про презентацію веб-сайту протидії торгівлі 
людьми, запобіганню та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі та 
насильству стосовно дітей

89
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

11898/08-17 Лист39062/0/2-21
(С. Дехтяренко) Про актуалізацію персонального 
складу міжвідомчих регіональних робочих груп для 
здійснення спільних заходів з метою боротьби із 
нелегальним обігом і роздрібною торгівлею 
пальним 

90
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11960/08-17 Лист39284/0/2-21
(К. Мар'євич) Про виконання протоколу № 46 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 23.11.2021

91
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

11961/08-06 Доручення39081/13/1-21
(Д. Шмигаль) Про розбудову у 2021 році мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

92
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11962/08-06 Доручення50094/28/1-21
(Ю. Свириденко) Про забезпечення закладів 
охорони здоров’я медичним киснем

93
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

12009/08-17 Лист39388/0/2-21
(К. Мар'євич) Про встановлення 
економічно-обґрунтованих тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення

94
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12020/08-06 Доручення53552/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати регіональних поїздок 
Президента України

95
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12021/08-06 Доручення55826/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14.12.2021

96
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12056/08-03 Постанова1253
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 червня 2018 р. № 477

97
02.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12057/08-03 Постанова1262
Про надання державних гарантій на портфельній 
основі у 2021 році

98
02.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12064/08-03 Постанова1260
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

99
02.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12090/08-06 Доручення55910/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ М. НІКІТІНА
Про звернення депутатів Гуляйпільської міської 
ради щодо виключення з проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Переліку ділянок надр..." 
Гуляйпільського родовища залізних руд

100
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12092/08-03 Постанова1249
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 листопада 2020 р. № 1278

101
02.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

12093/08-03 Постанова1264
Питання Урядового уповноваженого з питань 
регуляторної політики

102
28.10.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12108/08-06 Доручення56314/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
селекторної наради від 06.12.2021 щодо 
вакцинування

103
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12109/08-06 Доручення55749/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ 
ЛЮДИНИ...
Про надання інформації щодо програм, 
спрямованих на підвищення рівня зайнятості осіб, 
які належать до ромської спільноти

104
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12117/08-06 Доручення54865/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про заходи у зв'язку з 90-ми 
роковинами Голодомору 1932 -1933 років в Україні 
- геноциду Українського народу

105
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12118/08-06 Доручення56284/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ 
І СПОРТУ
Про стан виконання постанови ВРУ "Про 
проголошення Дня шахів в Україні"

106
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12119/08-17 Лист39804/0/2-21
(А. Куцевол) Про участь у тематичному 
навчальному онлайн курсі «Road Asset 
Management» Японського агентства міжнародного 
співробітництва (JICA) 21.02.-03.03.2022

107
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12122/08-17 Лист39752/0/2-21
(О. Ярема) Про проведення ІІІ Форуму фахівців 
органів виконавчої влади з питань комунікацій з 
громадськістю 17-18.12.2021

108
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

17
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12123/08-17 Лист39764/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення депутатів 
Гуляйпільської міської ради щодо необхідності 
збільшення фінансування медицини та підтримки 
медичних працівник в умовах епідемії COVID-19

109
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12127/08-17 Лист39811/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З ПРАВ 
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про призначення Кононенко В.П.

110
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12134/08-17 Лист39836/0/2-21
(О. Ярема) Про виконання резолюцій 
Прем'єр-міністра України до листів Президента 
України

111
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12135/08-09 Доручення04-30/10-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про заслуховування питання "Про стан виконання 
Закону України "Про внесення змін до деяких 
законів України щодо підвищення соціальних 
гарантій для окремих категорій осіб" 15.12.2021 о 
14-30

112
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12229/08-06 Доручення56872/0/1-21
Про зняття з контролю п. 5 доручення КМУ 
№44965/0/1-21 від 28.09.2021 щодо інформування з 
питань вакцинації

113
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12246/08-17 Лист40275/0/2-21
(В. Федорчук) БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
Про відзначення на державному рівні 80-річчя 
створення Української Повстанської Армії

114
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12247/08-17 Лист40274/0/2-21
(В. Федорчук) Про звернення ГО «Центр 
«Урбаністичні форми» з пропозиціями щодо 
збереження, реставрації та ревіталізації, зокрема, 
об’єктів конструктивізму та модернізму

115
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

18
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12251/08-03 Постанова1243
Деякі питання здійснення централізованих 
закупівель кисневих станцій

116
24.11.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12262/08-06 Доручення56636/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2021 рік" 
щодо надання допомоги в рамах Програми 
"єПідтримка"

117
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12276/08-17 Лист40359/0/2-21
(Д. Шмигаль) Про погодження призначення 
Тімченка Г.А.

118
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економіки

11912/08-22 Лист3802-07/56526-0
Про зняття з контролю листа Мінекономіки від 
19.12.2019 № 3802-05/54800-06

119
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11935/08-19 Лист4805-09/56837-0
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
положень Генеральної угоди

120
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11950/08-21 Лист3611-07/56895-0
Про запрошення на онлайн-зустріч з питань 
Програми "єПідтримка" 02.12.2021 о 14-30

121
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12098/08-19 Лист3012-06/57461-0
Про виконання доручень КМУ щодо захисту 
національних інтересів

122
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12199/08-48 Лист2714-11/57756-0
Про надання щорічної доповіді щодо стану 
мобілізаційної готовності за 2021 рік

123
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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12250/08-19 Лист4315-07/58000-0
Про надання інформації стосовно виконання плану 
заходів до мінімізації дій РФ з дестабілізації 
ситуації в економіці України

124
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики

12065/08-21 Лист3903-05/57268-0
Про участь у семінарі з питань 
державно-приватного партнерства 10.12.2021 о 
15-00

125
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12175/08-20 Лист26/1.6-18.4-2038
Про надання пропозицій щодо переліків 
відповідних об’єктів, засобів та препаратів, які 
передбачається фінансувати за рахунок субвенції з 
державного бюджету

126
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

12032/08-28 Лист22/9.4-6905-21
Про розміщення відеоролику "Абітурієнти з 
тимчасово окупованих територій. Вибір на користь 
України"

127
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

12007/08-41 Лист71/17-546-96440
Про питання повернення в Україну малолітнього 
Рокунова Максима

128
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ 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

12035/08-39 Лист25/8-23/25647-2
Про надання інформації для заповнення 
функціонального модуля Єдиної екологічної 
платформи "ЕкоСистема"

129
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

20
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12136/08-39 Лист25/4-10/25863-2
Про участь у вебінарі на тему "Підготовка 
пропозицій до Національного плану дій з 
впровадження кліматично-дружніх технологій" 
10.12.2021 о 9-30

130
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12178/08-39 Лист25/7-11/25901-2
Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах 
національного природного парку 
"ПРИАЗОВСЬКИЙ" на 2021 рік

131
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12245/08-39 Лист25/7-11/26122-2
Про облік територій та об’єктів природного 
заповідного фонду станом на 01.01.2022 

132
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11968/08-22 Лист796/46/63-21
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Стратегії розвитку внутрішнього 
водного транспорту України на період до 2031 
року"

133
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11971/08-22 Лист5011/27/14-21
Про відкликання листа щодо участі у 
всеукраїнському форумі "Безпека автомобільних 
доріг", який відбудеться 08.12.2021

134
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

11911/08-37 Лист14465/9.4
Про виконання протоколу онлайн-наради від 
24.11.2021

135
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11969/08-20 Лист14513/9.4
Про матеріали щодо порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення центрів культурних послуг

136
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12138/08-27 Лист14699/9.4
Про варіанти архітектурних моделей центрів 
культурних послуг

137
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

21
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12239/08-38 Лист14813/5.11.2
Про поширення соцролика щодо вступу молоді з 
окупованих територій до українських вузів

138
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

11892/08-34 Лист10356/12
Про надання інформації щодо об’єктів спортивної 
інфраструктури 

139
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11894/08-34 Лист10359/3.3
Про продовження терміну подачі заявок на участь в 
національному конкурсі "Молодіжна столиця 
України"

140
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11994/08-34 Лист10454/5.4
Про протокол засідання робочої групи з 
розроблення та виконання програми "Здорова 
Україна" від 23.11.2021

141
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12165/08-34 Лист10606/3.1
Про стан виконання Плану заходів на 2019 – 2022 
роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння 
розвитку
дитячого громадського руху в Україні

142
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12166/08-34 Лист10601/12
Про надання інформації щодо спортивних об’єктів, 
що відповідають вимогам проведення офіційних 
національних/міжнародних спортивних змагань

143
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12248/08-34 Лист10678/3.2
Про сприяння в реалізації Національного конкурсу 
«Благодійна Україна»

144
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12249/08-34 Лист10674/15
Про презентацію результатів соціологічного 
дослідження щодо національно-патріотичного 
виховання 21.12.2021

145
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони
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Джерело  інформації 
(адресат)
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11993/08-48 Лист220/7942
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку встановлення особливого 
режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи 
пересування громадян, іноземців та осіб без 
громадянства, а також руху транспортних засобів в 
Україні або в окремих її місцевостях, де введено 
воєнний стан"

146
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

11973/08-32 Лист1/20409-21
Про реалізацію програми "Спроможна школа для 
кращих результатів"

147
23.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

11996/08-20 Лист1/21035-21
Про розподіл освітньої субвенції на 2022 рік

148
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12063/08-20 Лист1/21253-21
Про використання коштів субвенції на 
забезпечення якісної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" у 2021 році

149
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12271/08-43 Лист1/21001-21
Про нагородження Свентицької К.І.

150
02.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12289/08-32 Лист1/21696-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми відновлення та розбудови мережі 
гуртожитків для проживання здобувачів освіти 
закладів вищої освіти на 2022-2026 роки"

151
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

11890/08-33 Лист24-04/35398/2-2
Про потребу в медичному обладнанні

152
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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11929/08-33 Лист20/35529/2-21
Про проведення інформаційної кампанії з питань 
рутинної вакцинації

153
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11959/08-33 Лист10-13/35574/2-2
Про опрацювання питання підвищення заробітних 
плат у сфері охорони здоров’я 

154
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11995/08-33 Лист26-02/35722/2-2
Про Постанову від 01.12.2021 № 21 "Про 
затвердження протиепідемічних заходів під час 
роботи гірськолижних курортів на період 
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)"

155
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12033/08-33 Лист26-04/35946/2-2
Про проведення вакцинальної кампанії проти 
поліомієліту

156
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12100/08-33 Лист25-04/36106/2-2
Про запрошення на нараду з питань заробітної 
плати медичним працівникам 17.12.2021 о 14-00

157
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12173/08-33 Лист26-04/36389/2-2
Про реагування на спалах поліомієліту 

158
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12227/08-33 Лист27/36650/2-21
Про участь у робочій зустрічі з питань 
функціонування системи охорони здоров'я 
13.12.2021 о 14-00

159
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12228/08-33 Лист29/36682/2-21
Про впровадження експериментального проєкту з 
аеромедичної евакуації 

160
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

11899/08-39 Лист7/34.3/18262-21
Про надання інформації щодо верифікації даних 
порталу "Надрокористування"

161
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
з/п
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11992/08-26 Лист7/10.1/18442-21
Про надання інформації щодо заходів державного 
фінансового контролю стосовно достовірності 
розрахунків обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах на комунальні послуги

162
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12051/08-26 Лист7/10.2/18556-21
Про інформування щодо тарифної політики у сфері 
теплопостачання 

163
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12085/08-27 Лист7/14.4.1/18557-2
Про проведення наради щодо моніторингу 
виконання Плану заходів на 2021- 2022 роки з 
реалізації Національної стратегії із створення 
безбар’єрного простору в Україні до 2030 року 
13.12.2021 о 12-00

164
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12116/08-41 Лист1/12/4453-21
Про надання інформації щодо забезпечення 
виконання Плану заходів із реалізації 
домовленостей Українсько-австрійської змішаної 
комісії з питань торговельно-економічних зв'язків

165
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12120/08-27 Лист7/34.3/18619-21
Про погодження проєкту постанови ВРУ "Про 
зміну і встановлення меж міста Пологи 
Пологівського району Запорізької області"

166
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12126/08-50 Лист7/5.1/18658-21
Про проведення селекторної наради 08.12.2021 о 
17-00

167
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12183/08-22 Лист7/29.1/18733-21
Про Національну базу даних енергетичних та 
експлуатаційних характеристик будівель 

168
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12191/08-19 Лист7/7.1/18814-21
Про надання пропозицій стосовно розподілу 
бюджетних асигнувань загального фонду 
державного бюджету в розрізі інвестиційних 
програм (проектів), економічної класифікації 
видатків бюджету та їх помісячного розподілу за 
бюджетною програмою 2761070 

169
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12236/08-26 Лист7/10.1/18869-21
Про проведення онлайн-наради з питань 
відшкодування заборгованості різниці в тарифах на 
теплову енергію та комунальні послуги 10.12.2021 
о 9-00

170
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12240/08-26 Лист7/9.4/18863-21
Про надання звітів за 2021 рік

171
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11895/08-28 Лист20167/0/2-21/1
Про постачання меблів тергромадам для виконання 
функцій у сфері соціального захисту

172
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11914/08-28 Лист20179/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

173
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11957/08-28 Лист20338/0/2-21/47
Про макети інформаційних матеріалів для щорічної 
акції „16 днів проти насильства”

174
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11958/08-28 Лист20341/0/2-21/47
Про стан реалізації державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству 
та/або насильству за ознакою статі

175
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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12008/08-28 Лист20385/0/2-21/57
Про виконання постанови КМУ від 06.10.2021 № 
1040 "Деякі питання призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності на професійній основі”

176
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12022/08-35 Лист20449/0/2-21/57
Про проведення ІІІ Всеукраїнського Відкритого 
Форуму "Багатодітна сім’я України" 10.12.2021 (м. 
Одеса)

177
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12055/08-27 Лист20513/0/2-21/58
Про надання переліку об'єктів туристичної 
інфраструктури

178
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12112/08-28 Лист20582/0/2-21/58
Про проведення конкурсу на кращий соціальний 
проєкт/ ініціативу

179
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

12186/08-35 Лист20677/0/2-21/57
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Державної стратегії забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2030 року"

180
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12195/08-28 Лист20759/0/2-21/57
Про проведення наради з питань виплати 
компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги 13.12.2021 о 14-00

181
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12196/08-28 Лист20717/0/2-21/47
Про національне дослідження з питань торгівлі 
людьми

182
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12197/08-28 Лист20751/0/2-21/57
Про організацію призначення та виплати 
компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі

183
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12198/08-35 Лист20761/0/2-21/57
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
концепції створення та розвитку системи раннього 
втручання 

184
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Міністерство фінансів

12099/08-20 Лист05110-10-6/3743
Про прийняття Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік"

185
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12137/08-20 Лист07010-05-6/3765
Про надання інформації щодо діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів

186
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

11897/08-21 Лист1/06-3-13607
Про заповнення опитування по послугах ДРАЦС

187
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12034/08-21 Лист1/06-3-13775
Про приведення переліку адміністративних послуг, 
що надаються через ЦНАП та часу прийому 
суб'єктів звернення у ЦНАП у відповідність до 
вимог законодавства

188
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12200/08-21 Лист1/06-3-14004
Про перевірку розміщення друкованих матеріалів, 
що містять QR-коди на форми-опитувальники, у 
ЦНАП, де відсутні відгуки

189
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції
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11928/08-46 Лист117411/11011-4-
Про відомості з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно щодо об’єктів нерухомого 
майна, на які зареєстровані права власності 
державної та комунальної форми власності станом 
на 23.11.2021

190
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11956/08-46 Лист117856/11.6.3/9-
Про публічне обговорення звіту щодо виконання 
Плану заходів з реалізації Національної стратегії 
реформування системи юстиції щодо дітей у 2021 
році 07.12.2021 о 10-30

191
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Національна поліція України

11901/08-46 Лист
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо стану реалізації 
проектних угод, укладених з ЮНОПС

192
22.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

12006/08-20 Лист001-2662/38-1
Про виділення коштів на реалізацію проєктів 
екологічного спрямування

193
01.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12041/08-20 Лист001-2690/40-1
Про надання пропозицій на 2022 рік для 
фінансування за рахунок коштів обласного фонду 
охорони НПС

194
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

12210/08-20 Лист001-2654/40-1
Про виділення додаткових коштів на надання 
якісних медичних послуг

195
30.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12211/08-20 Лист001-2655/40-1
Про виділення додаткових коштів на оновлення 
матеріально-технічної бази установ культури

196
30.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12212/08-20 Лист001-2656/40-1
Про виділення додаткових коштів на надання 
якісних медичних послуг

197
30.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12213/08-20 Лист001-2699/40-1
Про надання пропозицій на 2022 рік для 
фінансування за рахунок коштів обласного фонду 
охорони НПС

198
06.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

11939/08-20 Лист02/03-23/03475
Про виділення коштів з ФОНПС у 2022 році 

199
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11947/08-20 Лист02/03-23/03494
Про внесення змін до напрямку спрямування 
субвенції

200
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12219/08-20 Лист02/03-23/03525
Про фінансування природоохоронних заходів у 
2022 році

201
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

12114/08-25 Лист02-41/955-1
Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації по об'єкту "Будівництво оздоровчого 
центру з льодовою ареною по пр.Б.Хмельницького, 
46/9 , м.Мелітополь"

202
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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Токмацький міськвиконком

11904/08-20 Лист2549/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору в 
м.Токмак

203
26.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11905/08-20 Лист2565/21-15
Про виділення коштів для закладів охорони 
здоров'я

204
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12129/08-20 Лист2620/21-13
Про надання пропозицій щодо фінансування у 2022 
році природоохоронних заходів

205
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

11954/08-20 Лист03-01-19/3732
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної мережі м.Василівка

206
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11999/08-25 Лист03-01-12/3578
Про будівництво амбулаторій монопрактики в с. 
Широке та с. Кам'янське

207
23.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12000/08-25 Лист03-01-19/3575
Про будівництво футбольного поля КЗ 
"Фізкультурно-оздоровчого клубу "Таврія"

208
19.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12278/08-09 Депутатське звернення1012/01.
ДЕПУТАТ МР МОГИЛЕВЦЕВ О.Ю.
Про надання інформації щодо будівництва 
амбулаторії монопрактики в с. Широке 
Василівського р-ну

209
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада
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12222/08-22 Лист08/46-2875
Про передачу автомобільної дороги у комунальну 
власність громади

210
26.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12257/08-33 Лист02/21-1272
Про внесення змін до Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки

211
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Молочанська міська рада

12225/08-09 Депутатське зверненняб/н
Про відновлення транспортного перевезення 
маршрутами поїздів 83/84 Київ-Маріуполь-Київ із 
зупинками на станції у м.Молочанськ

212
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська міська рада

11917/08-20 Лист03-05/1493
Про фінансування природоохоронних заходів

213
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12083/08-20 Лист03-05/1522
Про фінансування природоохоронних заходів

214
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ 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

12011/08-09 Депутатське звернення2/2021/2-2с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування об'єктів з обласного екофонду

215
25.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12012/08-09 Депутатське звернення2/2021/3-4с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування об'єктів з обласного екофонду

216
25.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12087/08-09 Депутатське звернення2/2021/45с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування об'єктів з обласного екофонду

217
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12088/08-09 Депутатське звернення2/2021/2-3с
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про фінансування об'єктів з обласного екофонду

218
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12237/08-09 Депутатське зверненняб/н
ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" ДОР Є. БАЛИЦЬКИЙ
Про включення переліку об'єктів для фінансування 
з обласного екофонду

219
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12267/08-09 Депутатське звернення38
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПП 
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"БАТЬКІВЩИНА"
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради "Про обласний бюджет на 2022 рік"

220
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

11882/08-54 Лист5733/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері техногенної та пожежної 
безпеки

221
29.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11883/08-54 Лист5728/01-11
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на реалізацію заходів КНП

222
29.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11884/08-54 Лист5746/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги Сюсіль Т.І.

223
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

11885/08-54 Лист5650/01-11
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ" 
Про придбання приладу для проведення 
радіоекологічного моніторингу

224
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11886/08-54 Лист5430/01-11
Про виділення коштів на виплату заробітної плати 
працівникам бюджетної сфери громади

225
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11887/08-54 Лист4960/01-11
ДОР БУГАЙЧУК О.В.
Про виділення коштів на розробку 
проєктно-кошторисної документації по 
становленню дитячого майданчику і зупинки 
громадського транспорту

226
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11888/08-54 Лист5579/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ.В.Г.МАГАРА" ЗОР
Про виділення коштів на придбання світлового 
пульту

227
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11889/08-54 Лист5629/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання 
аварійно-ремонтної машини 

228
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11909/08-09 Лист037/зв
ДОР ЄРМОЛЕНКО К.О.
Про надання інформації щодо забезпечення якості 
харчування в закладах освіти

229
29.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова
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11922/08-09 Лист48
ДОР СЕЛЕВИЧ С.О.
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектору у м.Мелітополі по вул. 
Брів-ла-Гайард

230
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11926/08-54 Лист01-26/1335
Про надання інформації щодо закінчення терміну 
договору водного об'єкту на території Давидівської 
сільської ради Мелітопольського району

231
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

11930/08-54 Лист01-26/1334
Про надання копії протоколу за результатами 
співбесід 08-24.11.2021

232
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

11945/08-54 Лист01-26/1341
Про функціонування спеціалізованої 
дитячо-юнацької школи олімпійського резерву 
"Мотор-Січ"

233
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

11951/08-54 Лист01-26/1371
Про проведення 07.12.2021 
Координаційно-дорадчої ради

234
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11952/08-54 Лист01-26/1353
Про запрошення на урочисті збори 07.12.2021

235
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

12001/08-54 Лист01-26/1373
Про закінчення терміну дії договору надання 
водного об'єкту на території Бердянського району 
ТОВ "Агрія терра"

236
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12023/08-43 Лист01-26/1384
Про нагородження Бугайчук О.В. (та інші)

237
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12050/08-54 Лист5703/01-17
Про стан розгляду адміністративних справ у сфері 
пожежної безпеки щодо об'єктів Запорізької 
обласної ради

238
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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12189/08-54 Лист5112/01-11
Про виділення коштів для оновлення 
автотранспортного  парку 

239
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12190/08-54 Лист5832/01-21
НДУ М.НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Соколовій 
Т.Г. та гр. Одинокій В.Я.

240
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12269/08-54 Лист5755/01-11
КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ"
Про виділення коштів на оплату природного газу та 
електроенергію

241
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12270/08-54 Лист5791/01-11
Про виділення коштів на будівництво спортивного 
майданчика для міні-футболу на території 
Коларівської сільської ради

242
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12277/08-54 Лист01-26/1402
Про участь у зустрічі з нагоди Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 13.12.2021 о 14-00 (зала 300)

243
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11931/08-09 Депутатське звернення53
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
01.12.2021

244
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12115/08-09 Депутатське звернення181
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ, ...
Про недопущення екологічної катастрофи на 
водоймах Запорізької області

245
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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12179/08-09 Депутатське звернення55
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

246
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12187/08-09 Доповідна записка57
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
08.12.2021

247
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

11907/08-22 Лист690-Сл-17680-11
Про відключення споживачів від газопостачання 
01.12.2021

248
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

12070/08-40 Лист001-30/4648
Про надання документів для виділення земельної 
ділянки в користування

249
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Військові частини

12074/08-48 Лист2684
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2558
Про підключення питної води до військового 
містечка № 12

250
02.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12105/08-48 Лист3/29/9/2-3421
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про внесення змін до обласної Програми сприяння 
розвитку матеріально-технічної бази

251
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12265/08-48 Лист23-6967
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання переліку осіб, що підлягають 
обсервації

252
03.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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12013/08-44 Лист134
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 
УСТАНОВ УКРАЇНИ
Про запрошення на участь у роботі пленуму 
14.12.2021 о 10-00

253
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

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

12004/08-22 Лист227 н/т РСВ
Про надання допомоги в реалізації програми 
серійного виробництва літаків Ан-178

254
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

11941/08-22 ЛистДН-3-01/02
Про діяльність залізничного транспорту

255
26.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11938/08-33 Лист236/04-5.90/10
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

256
29.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11980/08-39 Лист1021
ТОВ "ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ"
Про надання інформації щодо звернень громадян з 
питань розробки матеріалів стосовно 
обгрунтування скорочення розміру СЗЗ

257
01.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12003/08-26 Лист4182
ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни даних в документах, що додавались до 
заяв про видачу ліцензії

258
29.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12261/08-40 Лист1172/03
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ" ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель

259
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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12281/08-40 Лист01-09/783
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 
Про надання мисливських угідь у користування ДП 
"Мелітопольський лісгосп"

260
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12282/08-40 Лист282/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки 
м.Бердянськ вул. Макарова, 77а

261
07.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12283/08-40 Лист281/07
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про укладання договору оренди земельної ділянки 
м.Бердянськ вул.Ярослава Мудрого, 2-а

262
07.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12286/08-40 Лист22
ТОВ "АСКЕТ АГРО"
Про надання земельних ділянок в оренду

263
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

11881/08-40 Лист737
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 
Про надання в постійне користування земельні 
ділянки

264
24.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11946/08-20 Лист251
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПО НАСЕЛЕННЯ
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
на комунальних підприємствах області

265
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12040/08-26 Лист6869/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про заборгованість КП "Готель"Україна" ЗОР за 
послуги КП "Водоканал"

266
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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12068/08-43 Лист005/01.2-22/2420
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про нагородження Трофимова В.В.

267
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12192/08-39 Лист363-2021
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "СОЦІУМ"
Про надання інформації щодо отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для ТОВ "А-Енерго"

268
03.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12201/08-40 Лист757
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування розташованих 
на території Малобілозерської територіальної 
громади

269
03.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12202/08-40 Лист758
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування розташованих 
на території Василівської територіальної громади

270
03.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12207/08-33 Лист03.02-28/4548
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ"
Про виконання заходів з підготовки та проведення 
Міжнародного інвестиційного форуму

271
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12220/08-37 Лист104
ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Я. 
НОВИЦЬКОГО
Про включення Запорізького міського палацу 
дитячої та юнацької творчості до Переліку об'єктів 
культурної спадщини

272
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова
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12233/08-43 Листб/н
ВЕЛИКА РАДА ОТАМАНІВ ЗАПОРОЗЬКОГО 
КОЗАЦТВА
Про нагородження відзнакою Президента України 
"Хрест Івана Мазепи" Сухініна Д.В.

273
12.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12260/08-40 Лист1171/03
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ" ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель

274
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12290/08-40 Лист1177/03
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

275
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

12024/08-26 Лист07/3156
Про надання скоригованих розрахунків з різниці в 
тарифах

276
03.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12037/08-26 Лист12/3158
Про виділення коштів на зміни до регіональної 
програми "Питна вода Запорізької області"

277
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

12106/08-42 Лист296
Про преміювання Савенкової О.О. за грудень 2021 
року

278
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

12038/08-44 Лист101
ГО "РУХ "ЗДОРОВА НАЦІЯ"
Про електронне опитування щодо виховання 
здорової та активної молоді та профілактики 
хімічних залежностей

279
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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12058/08-43 Лист9/1
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ЧОРНОБИЛЬЦІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Трусова С.С.

280
12.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

12253/08-26 Лист6973/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗМР
Про відключення від водопостачання КП 
"Облводоканал" ЗОР

281
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12254/08-26 Лист6975/21/08
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗМР
Про відключення від водопостачання КП 
"Михайлівський сількомунгосп"

282
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

12075/08-49 Лист331/4346/18
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду на 20.01.2022

283
17.09.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12078/08-49 Лист331/2141/21
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 17.12.2021

284
01.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

12230/08-20 Лист197
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА" ЗОР
Про фінансування реконструкції будівлі

285
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11910/08-33 Лист5558
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про збільшення видатків на комунальні послуги

286
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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12045/08-39 Лист11/2072
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМАНОЛОГІЧНИЙ... ЦЕНТР"
Про дозвіл на викиди забруднюючих речовин

287
02.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12131/08-20 Лист2880/01-05
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів для придбання сучасного 
медичного обладнання

288
03.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12132/08-20 Лист5661
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про збільшення видатків на оплату комунальних 
послуг

289
06.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12223/08-20 Лист314
КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про перенесення коштів на придбання обладнання

290
25.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12258/08-39 Лист01.02/4581
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ 
МОЗ"
Про функціонування мобільної лабораторії 
моніторингу довкілля

291
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Учбові заклади

11972/08-42 Лист01.01-22/2629
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про підвищення кваліфікації

292
23.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12059/08-29 Лист01-20/430
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУ"
Про влаштування пожежної сигналізації

293
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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12069/08-20 Лист369/12
ДНЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про фінансування ремонту споруд

294
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12274/08-32 Лист01.01-22/2664
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про призначення членом екзаменаційної комісії 
Бойка А.Ю.

295
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

11879/08-16 Лист41-01/2109
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
29.11.2021

296
29.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

11990/08-16 Лист15/4-01/1
(В. Свириденко) Про надання інформації щодо 
обласних госпіталів ветеранів війни

297
01.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11991/08-16 Лист15/4-01/2
(В. Свириденко) Про надання інформації щодо осіб 
з інвалідністю внаслідок війни

298
01.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12028/08-16 Лист09-07/62
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
07.12.2021 о 13-00

299
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12128/08-16 Лист41-01/2140
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
07.12.2021

300
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12255/08-16 Лист22-02/1/27
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВЕРНЕНЬ 
ГРОМАДЯН
Про надання інформації щодо звернень громадян у 
2021 році

301
07.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова
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12256/08-16 Лист41-01/2180
ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про скорочення мережі комунальних закладів 
охорони здоров'я на території Кушугумської 
селищної ради

302
08.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Президент України

11902/08-02 Указ598/2021
Про заходи у зв'язку з 90-ми роковинами 
Голодомору 1932 - 1933 років в Україні - геноциду 
Українського народу

303
26.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

11903/08-02 Розпорядження585/2021-рп
Про призначення О.Буряка головою Запорізької 
районної державної адміністрації Запорізької 
області

304
29.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12160/08-02 Указ617/2021
Про деякі заходи щодо відновлення та розвитку 
морських наукових досліджень і 
науково-дослідного флоту

305
03.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

12206/08-20 Лист01-25/1443
Про розподіл бюджетних асигнувань 

306
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

11937/08-20 Лист01-33/1164
Про виділення коштів для оплати праці медиків

307
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12121/08-42 Лист01-41/1191
Про погодження встановлення надбавки за 
інтенсивність праці  у грудні 2021 року Холоші А.І.

308
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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12039/08-27 Лист01-16/0869
Про надання файлу мапи Запорізького району 

309
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11963/08-43 Лист01-33/534
Про нагородження Бабич І.Г. (та інші)

310
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12026/08-42 Лист01-33/536
Про погодження надбавки Судакову І.І.

311
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

12124/08-21 Лист2022/01-33
Про передачу нерухомого майна в оперативне 
управління

312
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

12162/08-20 Лист01-51/814
Про виділення коштів на придбання меблів для 
амбулаторії в с.Пологи та с. Інженерне

313
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

11906/08-20 Лист1312
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання насосного обладнання 

314
25.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11916/08-20 Лист09-23/0584
КАМ'ЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

315
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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11923/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ СЕМЕНІВСЬКОЇ ОТГ КОЛОМІЄЦЬ 
О.А.
Про створення моніторингової комісії щодо 
перевірки порушень пасажирських перевезень

316
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11940/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ДОЛИНСЬКОЇ ОТГ ЖЕЛУДЬКО В.В.
Про неправомірні дії голови Долинської ОТГ

317
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11948/08-20 Лист3084
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н
Про внесення змін до напрямку спрямування 
субвенції

318
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11967/08-20 Лист01-69/1166
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання спецтехніки

319
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12005/08-26 Лист3058
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про недотримання ліцензійних вимог провадження 
господарської діяльності ТОВ "УВК"

320
30.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12017/08-40 Лист2002
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо водного об'єкта 
(ставку), розташованого між селами Зеленівка та 
Юр'ївка Бердянського р-ну

321
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12081/08-20 Лист02-06-10/775
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування природоохоронних заходів

322
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12130/08-26 Лист01-48/3840
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про реалізацію проєктів з будівництва та 
реконструкції водопровідних мереж в с. Зоряне та 
с. Лукашеве Запорізького р-ну

323
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12163/08-25 Лист56
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про реконструкцію системи водозабезпечення с. 
Степанівка Перша Приазовського р-ну

324
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12209/08-20 Лист1097/01-12
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування заходів з обласного екофонду

325
30.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12242/08-20 Лист01-32/3018
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвих баків

326
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12272/08-20 Лист09-23/0610
КАМ'ЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

327
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

12111/08-20 Доповідна запискаб/н
Про надання дозволу Відділу внутрішнього аудиту 
ЗОДА на здійснення попередньої оплати при 
укладанні договору на закупівлю періодичних 
видань на 2022 рік

328
07.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12167/08-20 Лист04-01/260
Про організацію проведення аудиту

329
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12243/08-20 Лист03-27/265
Про надання інформації щодо руху активів 

330
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління внутрішньої політики

12076/08-42 Лист01-04-16/38
Про надання кандидатур до складу конкурсної 
комісії

331
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

12094/08-20 Лист06.1-09.1-07/108
Про надання витягу та формування мережі 
розпорядників та одержувачів коштів державного 
бюджету на 2022 рік

332
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12168/08-20 Лист06.2-09-07/1097
Про стан використання субвенції

333
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

11953/08-21 Лист75464/6/08-01-0
Про надання інформації та її документального 
підтвердження щодо ТОВ "ЛАВАТЕРА-1"

334
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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11944/08-48 Лист08/01.5-82/11729
Про результати перевірки ведення військового 
обліку військовозобов'язаних

335
29.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

11924/08-46 Лист11198/73/-2021
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 4 ПОЛОГІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо договорів з ТОВ 
"Доррем Технології" та інші

336
26.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12052/08-46 Лист3783св/46/04204
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 1 ЗАПОРІЗЬКОГО РУП
Про надання інформації стосовно Червотоки С.Б.

337
29.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12133/08-46 Лист10495/6-2021
Про надання інформації щодо будинку по вул. 
Сергія Синенка, 65-А в м.Запоріжжі

338
03.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12169/08-46 Лист7266/40/-2021
ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо графіку роботи 
ЗОДА 01.10.2021 під час проведення 
санкціонованого мітингу ГО "КОШ"

339
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12170/08-46 Лист7173/40/-2021
ЗАПОРІЗЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо заяви про 
проведення 01.10.2021 санкціонованого мітингу ГО 
"КОШ"

340
06.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

12047/08-43 Лист0800-0802-6/825
Про нагородження Балицької Л.В. (та інші)

341
02.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

12079/08-49 Ухвала908/2807/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "АЛВС"

342
30.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

12046/08-39 Лист6220/03/2-05/06/
Про порушення вимог природоохоронного 
законодавства КП "Оріхівський водоканал"

343
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

11949/08-46 Лист12-291вих-21
Про оформлення охоронних зобов'язань на 
ландшафтний заказник "Балка Жовтокручанська"

344
30.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12110/08-46 Лист15/1-1273вих-21
Про незаконне будівництво у межах історичного 
ареалу № 3 "Соціалістичне Запоріжжя"

345
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

12285/08-49 Лист22-ц/807/4113/2
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
провадження у справі Веселовського В.О.

346
07.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

12181/08-25 Лист230-Р
Про засідання робочої групи Ради будівельників 
15.12.2021 об 11-00

347
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12238/08-25 Лист230-1-Р
Про засідання робочої групи Ради будівельників 
15.12.2021 об 11-00

348
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12268/08-25 Лист230-1-Р
Про засідання робочої групи Ради будівельників 
при ЗОСППР "Потенціал" 15.12.2021 об 11-00

349
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

11933/08-39 Лист10-2-6/2667-21
Про результати рибоохоронної роботи за листопад 
2021 року

350
01.12.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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(адресат)
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11942/08-48 Лист23-6785
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання списку осіб, що підлягають 
обов'язковій обсервації

351
26.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12014/08-46 Лист17-02/17-13-52/1
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо наміру проведення 
мітингу (мирної акції протесту) 03.11.2021

352
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12025/08-46 Лист17-04/17-13-52/1
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо паспортів місць 
видалення відходів

353
26.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12158/08-22 Лист01-1/56306
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ НЕК "УКРЕНЕРГО"
Про граничні величини споживання електроенергії 
та потужності на січень 2022 року

354
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

11979/08-43 Лист2774
Про нагородження Пилипенко Н.Г. та Нагорного 
Є.С.

355
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12049/08-48 Лист2766/2
Про результати перевірки стану організації та 
ведення військового обліку у військовій частині 
3026 Нацгвардії України

356
30.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12089/08-48 Лист645/ск
Про проведення засідання обласної призовної 
комісії 08.12.2021 о 12-00

357
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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12194/08-48 Лист2805
Про перерозподіл коштів за програмою 
забезпечення територіальної оборони Запорізької 
області на 2017-2021 роки

358
08.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура

11997/08-46 Лист52-8520вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по пр. Соборному, 186 у м.Запоріжжя

359
29.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

11998/08-46 Лист52-8560вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по пр. Соборному, 216 у м.Запоріжжя

360
30.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12002/08-46 Лист50-6062вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
історико-культурного призначення Манєва А.В.

361
29.11.2021від

№
від 03.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12048/08-46 Лист55/3-8405вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо припинення права 
постійного користування земельними ділянками 
ДП "Мелітопольське лісомисливське господарство"

362
29.11.2021від

№
від 06.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12182/08-49 Лист55/2-8568вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про заміну сторони виконавчого провадження по 
справі ТОВ "Ріск"

363
02.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12214/08-46 Лист51-4692вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави по справі 
Бєляєва С.М.

364
06.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12215/08-46 Лист51-4693вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави по справі 
Шевченко В.М.

365
06.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12216/08-46 Лист52-8522вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо передачі земельних 
ділянок ДП "Запорізьке лісомисливське 
господарство" 

366
29.11.2021від

№
від 09.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12244/08-46 Лист50-6326вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Валентирова В.М.

367
09.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12263/08-46 Лист53-5170вих21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо об'єктів культурної 
спадщини (м. Запоріжжя, пр. Соборний 177, 216, 
218 та вул. Незалежної України, 31)

368
29.11.2021від

№
від 10.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12264/08-46 Лист53-5357вих21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території Хортицького лісництва

369
08.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12266/08-46 Лист50-6331вих21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки на 
території КСП "Зоря" Луначарської сільської ради

370
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12284/08-49 Лист52-4695-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про апеляційну скаргу у справі ТОВ 
"Буд-енерго-Стандарт", ТОВ "Мега-Пауер-Буд"

371
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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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

11982/08-40 Лист19/3202
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

372
06.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11983/08-40 Лист19/3207
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

373
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11984/08-40 Лист19/3206
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

374
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11985/08-40 Лист19/3205
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

375
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11986/08-40 Лист19/3204
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

376
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11987/08-40 Лист19/3203
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

377
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11988/08-40 Лист19/3201
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

378
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

12095/08-46 Лист22494/41/36/03-2
Про надання проєкту програми розвитку 
автомобільного транспорту

379
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

11943/08-46 Лист59/3/2-1414нт
Про надання інформації стосовно Давидової К.І. 
(та інші)

380
24.11.2021від

№
від 02.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області
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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

12103/08-46 Лист5598/55/107/03-2
Про надання інформації щодо власників 
бджолосімей

381
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

12217/08-20 Лист040806-13/4880-
Про результати перевірки правильності визначення 
обсягів заборгованості з різниці в тарифах

382
06.12.2021від

№
від 09.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

12159/08-08 Постанова481
Про новий склад Енергодарської міської 
територіальної виборчої комісії Василівського 
району Запорізької області

383
03.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

11891/08-19 Лист126-29/09-17079
Про надання інформації щодо суб'єктів 
господарювання, які надавали послуги 
експрес-тестування

384
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Бюро економічної безпеки України

12010/08-46 Лист433
Про надання приміщень в оренду

385
02.12.2021від

№
від 03.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

12176/08-21 ЛистВИХ №8418/0/
Про заповнення форми консолідації інформації 
щодо регуляторних актів, які діють на відповідній 
території

386
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12177/08-21 ЛистВИХ №8416/0/
Про оскарження рішень органів ліцензування до 
Експертно апеляційної ради

387
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12280/08-21 ЛистВИХ №8492/0/
Про проведення засідання міжрегіональної групи з 
питань здійснення державної регуляторної політики

388
09.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

12086/08-37 Лист2999/10-0801/21
Про проведення наради з питань адмінпослуги з 
реєстрації статутів релігійних громад 13.12.2021 о 
15-00

389
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

12113/08-39 Лист7335/4/11-21
Про надання звіту щодо результатів виконання у 
2021 році Загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну р.Дніпро на період до 2021 
року

390
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

11936/08-22 Лист112-01/15/5-21
Про надання інформації щодо енергетичної 
модернізації будівель

391
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

12043/08-39 Лист02-18/10258-21
Про діяльність агентства

392
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Державне агентство розвитку туризму України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

12185/08-37 Лист1941//02-21
Про надання переліку "туристичних магнітів" які 
потребують необхідності покриття послугами 
мобільного
зв’язку четвертого покоління (4G)

393
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12279/08-37 Лист1979//02-21
Про участь в Ukraine Tourism Awards 17.12.2021 в 
м. Київ

394
10.12.2021від

№
від 10.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

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

12029/08-22 Лист2622/17.1.1/5-21
Про проведення відкритого обговорення 13.12.2021 
о 14-00

395
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12030/08-22 Лист2623/17.1.1/5-21
Про проведення відкритого обговорення 13.12.2021 
о 13-30

396
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12082/08-22 Лист2633/16.2.3/5-21
Про проведення відкритих обговорень проєктів 
постанов щодо встановлення тарифів на послуги 
розподілу природного газу 13-15.12.2021

397
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12184/08-22 Лист14228/19.3.2/7-2
Про проведення відкритого обговорення 15.12.2021 
о 15-00

398
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

11934/08-33 Лист27120/11.1.1-07-
Про проведення серії інформаційних та навчальних 
заходів з питань управління медичними закладами 
та розвитку медичних послуг 07.12.2021 о 14-00

399
01.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

12042/08-28 Лист0000-0204-0/190
Про статус особи, яка постраждала  від торгівлі 
людьми

400
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12054/08-28 Лист0000-09-0/19095
Про надання інформації щодо кількості 
отримувачів виплати до 5 травня на 2022 рік

401
06.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12139/08-28 Лист0000-0204-19209
Про запрошення до участі в онлайн-воркшопах

402
07.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12174/08-35 Лист0000-030201-192
Про виконання плану заходів щодо реалізації 
Концепції створення та розвитку системи раннього 
втручання на період до 2026 року

403
08.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

11955/08-47 Лист22-03/85833-21
Про надання роз’яснення положень статті 54 
Закону України "Про запобігання корупції" 

404
02.12.2021від

№
від 02.12.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

12036/08-47 Лист22-05/86170-21
Про виконання заходів, передбачених 
антикорупційною програмою

405
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

12053/08-47 Лист22-04/86353-21
Про погодження антикорупційної програми 
Запорізької обласної державної адміністрації на 
2021-2023 роки

406
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

12161/08-47 Лист47-01/86523-21
Про надання інформації стосовно Некрасової З.А.

407
06.12.2021від

№
від 08.12.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

12031/08-48 Лист5484/25-03/2-21
Про Закон України "Про основи національного 
спротиву"

408
03.12.2021від

№
від 06.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12097/08-48 Лист5514/16-07/2-21
Про проведення кібернавчань 16.12.2021 о 15-00

409
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Український інститут національної пам'яті

12102/08-37 Лист3365/08-09-21
Про проведення семінару з питань реабілітації 

410
06.12.2021від

№
від 07.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Фонд державного майна України

11896/08-21 Лист10-52-28487
Про надання інформації щодо ДП 
"Сільськогосподарське підприємство "Запорізьке"

411
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

11913/08-21 Лист10-15-28371
Про надання інформації щодо нерухомого 
державного майна з Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності

412
30.11.2021від

№
від 01.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

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