
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.12.21 по 17.12.21
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

12429/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про  необхідність прийняття обласної  цільової 
програми "Молодь Запорізького краю на 2022-2026 
роки"

1
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12430/08-34 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про  необхідність прийняття обласної цільової 
програми національно-патріотичного виховання 
молоді на 2022-2025 роки

2
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12435/08-22 Доповідна запискаб/н
В.ШУСТОВ (Управління транспорту)
Про необхідність проведення конкурсів з 
перевезення пасажирів на міжміських і приміських 
автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі території Запорізької 
області

3
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12529/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів на фінансування видатків для 
неонатального скринінгу новонароджених на 2022 
рік в рамках заходів Програми розвитку охорони 
здоров'я у Запорізькій області на 2018-2022 роки

4
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12530/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 
рік по галузі охорона здоров'я

5
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12565/08-33 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про стан виконання реконструкції системи 
киснепостачання КНП "Дніпрорудненська 
багатопрофільна міська лікарня"

6
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12602/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент житлово-комунального 
господарства)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

7
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12603/08-21 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Передачу в оренду приміщень КНП "Обласний 
клінічний заклад з надання психіатричної 
допомоги"

8
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12632/08-21 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про передачу майна (незавершене будівництво 
корпусу-вставки № 3) ЗОР до міської ради 
м.Мелітополь

9
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12648/08-33 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про здійснення моніторингу проведення виплати 
матеріальної допомоги медичним працівникам та 
іншому персоналу закладів охорони здоров'я, які 
були інфіковані на COVID-19

10
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

12336/08-28 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент АПР)
Про виконання п. 11.1 та п. 11.2 протоколу від 
25.11.2021 № 8 засідання обласної комісії з питань 
погашення заборгованості з заробітної плати

11
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

2
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12369/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів між проєктами

12
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12370/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів між проєктами

13
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12371/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Департамент капітального 
будівництва)
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів між проєктами

14
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12372/08-20 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Управління містобудування)
Про надання дозволу на попередню оплату 
періодичних видань на 2022 рік за бюджетні кошти

15
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12491/08-46 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Управління стратегічних галузей 
промисловості)
Про необхідність забезпечення юридичного 
супроводу в судових справах

16
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12512/08-22 Доповідна запискаб/н
В. ШУСТОВ (Управління транспорту)
Про включення до Мережі міжміських та 
приміських автобусних маршрутів загального 
користування, які не виходять за межі території 
Запорізької області, затвердженої розпорядженням 
голови Запорізької облдержадміністрації від 
09.04.2021 № 249 (зі змінами), нового приміського 
маршруту

17
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

3
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12462/08-01 Закон України1928-ІХ
Закон України про Державний бюджет України на 
2022 рік

18
02.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12463/08-01 Закон України1882-ІХ
Про критичну інфраструктуру

19
16.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12464/08-01 Закон України1897-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державну прикордонну службу України" щодо 
вдосконалення порядку використання та 
застосування заходів примусу, бойової техніки та 
озброєння особовим складом Державної 
прикордонної служби України

20
18.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12465/08-01 Закон України1907-ІХ
Про публічні електронні реєстри

21
18.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12466/08-01 Закон України1875-ІХ
Закон України про медіацію

22
16.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12467/08-01 Постанова1913-ІХ
Постанова Верховної Ради України про звернення 
Верховної Ради України до Кабінету Міністрів 
України щодо створення центрального органу 
виконавчої влади в сфері захисту прав дітей – 
Державної служби України у справах дітей

23
30.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

12468/08-01 Постанова1919-ІХ
Постанова Верховної Ради України про 
присудження щорічної Премії Верховної Ради 
України найкращим учасникам зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої 
освіти, за 2021 рік

24
01.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

4
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12469/08-01 Закон України1931-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік"

25
02.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12470/08-01 Закон України1932-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік" щодо 
надання допомоги в рамках Програми 
"єПідтримка"

26
02.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12471/08-01 Закон України1874-ІХ
Про внесення зміни до пункту 3-1 розділу XII 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів" щодо 
територіальної юрисдикції місцевих судів на 
території України до прийняття закону щодо зміни 
системи місцевих судів на території України у 
зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів

27
16.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12472/08-01 Закон України1881-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
передачі повноважень з нормативного регулювання 
ціноутворення у галузі будівництва автомобільних 
доріг загального користування

28
16.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12473/08-01 Закон України1886-ІХ
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських 
засобів у заборонених законодавством випадках та 
встановлення відповідальності за реалізацію 
(відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли 
чотирнадцяти років (малолітнім особам)

29
17.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12474/08-01 Закон України1887-ІХ
Про мультимодальні перевезення

30
17.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

5
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12475/08-01 Закон України1889-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
поштовий зв’язок" щодо врегулювання питань 
фельд’єгерського зв’язку

31
17.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12476/08-01 Закон України1892-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
уточнення порядку доступу до Єдиного державного 
демографічного реєстру

32
17.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12477/08-01 Закон України1893-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
запобігання корупції" щодо поширення дії закону 
на членів правління Фонду соціального 
страхування України, Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової 
ради Пенсійного фонду та відповідних посадових 
осіб

33
17.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

12478/08-01 Закон України1894-ІХ
Про внесення змін до статті 39 Закону України 
"Про захист населення від інфекційних хвороб" 
щодо врегулювання питання соціального захисту 
постраждалих від коронавірусної хвороби 
(COVID-19) медичних працівників закладів 
охорони здоров’я всіх форм власності

34
17.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12479/08-01 Закон України1891-ІХ
Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична 
мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" 
між Україною та Європейським інвестиційним 
банком

35
17.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12480/08-01 Закон України1908-ІХ
Про ратифікацію Рамкової військової угоди між 
Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької 
Республіки

36
18.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Комітети Верховної Ради України

12459/08-09 Депутатське звернення04-23/11-2021/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ...
Про надання інформації щодо утворення 
старостинських округів та обрання старост

37
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

12361/08-15 Лист39775.4/Д-22445
Про розгляд скарги гр. Донець Н.Д. щодо 
порушення її прав на теплопостачання

38
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

12509/08-15 Лист15120.2/21/23.3
Про звіт за результатами моніторингового візиту до 
КУ "Запорізький геріатричний пансіонат" ЗОР

39
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12510/08-15 Лист15121.2/21/23.3
Про звіт за результатами моніторингового візиту до 
наркологічного відділення КНП "Обласний 
клінічний заклад з надання психіатричної 
допомоги" ЗОР

40
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12553/08-15 Лист15143.2/21/26.4
Про поширення інформаційних постерів про 
навчальний курс "Захист персональних даних"

41
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

12414/08-42 Лист384
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про професійне навчання у сфері зовнішніх зносин 
у 2022 році

42
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Банки

12503/08-39 Лист842
АТ КБ"ПРИВАТБАНК"
Про погодження документів у сфері поводження з 
відходами ДП "НАЕК "Енергоатом"

43
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова
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№
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носій інформації
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Військові частини

12350/08-48 Лист255
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2019
Про включення пропозицій до профільної 
програми на 2022-2026 роки

44
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12409/08-43 Лист12-5067-21-Вих
ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про погодження нагородження Соболєвої С.М.

45
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадські об'єднання

12295/08-28 Лист48-01/34-Ех
ГО "КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНОГО 
АНАЛІЗУ ТА РЕФОРМ "КІСАР"
Про проведення круглого столу "Пенсійна 
реформа. Накопичувальна система - чи є 
альтернатива?" 17.12.2021 об 11-00

46
11.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12334/08-32 Листб/н
ГО "ФОНД РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ 
"ІНТЕЛЕКТ"
Про участь у реалізації медико-соціальної 
дослідницької програми Українське лонгітюдне 
дослідження"

47
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

12484/08-33 Лист110
ГО "ДЮШЕННА УКРАЇНИ"
Про проведення ІІІ Міжнародної медичної 
конференції з лікування пацієнтів хворих на м'язову 
дистрофію Дюшенна/Беккера 21-23 та 
27-28.12.2021

48
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

12300/08-41 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОБОРОНИ ТА 
БЕЗПЕКИ
Про навчальний візит до Естонії 

49
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12331/08-49 Лист627
ТОВ "АГРОХІМПРОДУКТ"
Про додаткове направлення копій документів на 
виконання рішення суду по справі № 580/2634/20

50
08.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12337/08-25 Лист19.1-34-1419
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ДОРОЖНІЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
М.П.ШУЛЬГІНА" ДП "ДерждорНДІ"
Про інформаційний довідник щодо затверджених 
та скасованих будівельних норм 

51
06.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12351/08-33 Лист1019/21
БЮРО ВООЗ В УКРАЇНІ
Про відвідування медичних закладів 14-16.12.2021

52
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12398/08-22 Лист002/21
ТОВ "ТЕХНОІНВЕСТ КОМПАНІ"
Про технології ремонту автомобільних доріг, 
асфальтових територій з використанням передових 
технологій - "холодного асфальта"

53
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12400/08-23 Лист1213/07
ГО ЕКОЛОГІЧНИЙ РУХ "ЗЕЛЕНЕ СОНЦЕ"
Про участь у екологічному Проєкті "Фацелія" 

54
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12418/08-33 Лист12/03/822
ДУ "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ"
Про звітування щодо психіатричної допомоги 

55
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12428/08-42 Лист204/14-837-1005
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ 
ГЕННАДІЯ УДОВЕНКА
Про професійне навчання у сфері зовнішніх зносин 
у 2022 році

56
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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12433/08-22 Лист44/09-002124/п
ДП "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електричної енергії  
Якимівській селищній раді

57
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12452/08-22 Лист01/13/927/21
ДУ "ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ"
Про проведення наради стосовно подальшого 
удосконалення програми "ЕНЕРГОДІМ" 
23.12.2021 об 11-00

58
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12573/08-33 Лист248/04-5.90-10
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

59
13.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12588/08-41 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОБОРОНИ ТА 
БЕЗПЕКИ
Про співробітництво

60
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12589/08-44 Лист15/12/7/21
ЦЕНТР "НОВА ЄВРОПА"
Про співробітництво

61
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

12607/08-41 ЛистCC.TLY1612212
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ІТАЛІЇ В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

62
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12608/08-28 Лист5.48
МБО "РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про участь у онлайн-зустрічі щодо покращення 
ситуації ромів  20.12.2021 об 11-00 

63
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Партії та громадські організації

10
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12349/08-09 Депутатське звернення39
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" В ЗОР
Про перерозподіл коштів з обласного бюджету в 
2021 році

64
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12364/08-20 Лист003
ГО ФК "ЗАПОРОЖПРОМГРУПП"
Про фінансування міні-футбольної команди

65
09.11.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12568/08-44 Лист72
ГО "СПІЛКА ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ ПРАЦІ, 
ПОТЕРПІЛИХ ТА СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ НА 
ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ..."
Про відновлення всеукраїнської безстрокової акції 
протесту

66
13.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

12569/08-34 Лист21-12/21
ГС "НАЦІОНАЛЬНА РАДА СПОРТИВНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ"
Про заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації 
захисників України

67
13.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Суди

12354/08-49 Постанова908/1727/19
ВЕРХОВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА по справі ТОВ "Анхель Альянс"

68
23.11.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12653/08-49 Ухвала908/671/18(908/
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Андрівський 
гранітний кар'єр"

69
29.11.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

12347/08-18 Лист4933-21
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом листопада 2021 року

70
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

12647/08-33 Лист5065-21
ОЖБК "КОСМОС-СІТІ"
Про надання роз'яснення щодо проведення 
загальних зборів членів ОЖБК

71
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

12304/08-06 Доручення1094/33/1-21
(Д. Шмигаль) Про участь у засіданні Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 13.12.2021 о 17-00

72
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12311/08-03 Постанова1272
Деякі питання надання допомоги в рамках 
Програми “єПідтримка”

73
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12312/08-03 Постанова1287
Про внесення змін до Порядку розміщення 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
шляхом придбання державних цінних паперів

74
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12355/08-03 Розпорядження1596-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 1 січня 2021 року

75
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12356/08-03 Постанова1295
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2016 р. № 999

76
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12
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12357/08-03 Постанова1296
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
створення і програмно-технічного забезпечення 
системи інформаційно-аналітичної підтримки, 
інформаційно-методичного забезпечення та 
виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків 
для системи соціального захисту

77
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12360/08-06 Доручення56216/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про субвенцію на допомогу 
громадам з індексом податкоспроможності до 0,9

78
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12401/08-03 Розпорядження1622-р
Про затвердження плану комплектування Інституту 
державного управління та наукових досліджень з 
цивільного захисту слухачами із числа керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, на 2022 рік

79
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12402/08-03 Постанова1274
Про затвердження Порядку відшкодування 
власнику (співвласникам) будівлі коштів на 
оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного 
обліку, сплачених у вигляді внесків за встановлення 
вузлів комерційного обліку, у разі невстановлення 
оператором зовнішніх інженерних мереж у 
відповідній будівлі вузла (вузлів) комерційного 
обліку

80
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12408/08-03 Розпорядження1617-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії людського розвитку на 2021—2023 роки

81
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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12421/08-04 Витяг з протоколу1-146/1/21-6/2
(Д. Шмигаль) ВИТЯГ з протоколу № 146 засідання 
Кабінету Міністрів України (п.6.2) з питань 
приватизації державного і комунального майна

82
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12453/08-03 Постанова1313
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2020 р. № 1364

83
10.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12454/08-03 Розпорядження1647-р
Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на розвиток 
комунальної інфраструктури, у тому числі на 
придбання комунальної техніки

84
13.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12506/08-17 Лист40963/0/2-21
(В. Федорчук) ОЖБК "КОСМОС-СІТІ"
Про надання роз'яснення щодо проведення 
загальних зборів членів ОЖБК

85
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12507/08-06 Доручення56510/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про прискорення прийняття проєкту 
розпорядження Кабінету Міністрів України щодо 
передачі державного майна у власність громад

86
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12513/08-17 Лист40979/0/2-21
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про участь у онлайн-дискусії "Реалізація принципу 
скоординованої політики Стамбульської конвенції 
в Україні: нові виклики в умовах децентралізації" 
22.12.2021 об 11-00

87
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12531/08-03 Розпорядження1640-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 
622

88
09.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

14
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12532/08-03 Розпорядження1660-р
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах

89
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12551/08-03 Розпорядження1662-р
Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 
році та перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету і надання кредитів з державного бюджету, 
передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 
рік

90
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12552/08-03 Розпорядження1661-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 
527

91
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12579/08-03 Розпорядження1637-р
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

92
09.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12615/08-06 Доручення57940/2/1-21
(Д. Шмигаль) Про надання Протоколу № 48  
засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, яке відбулося 13 грудня 2021 року

93
09.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12616/08-06 Доручення48926/5/1-21
(І. Верещук) Про виконання Протоколу № 40 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, яке відбулося 23 жовтня 2021 року

94
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова
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12618/08-03 Розпорядження1677-р
Про схвалення Концепції Державної цільової 
національно-культурної програми розвитку 
народних художніх промислів на 2022 - 2025 роки

95
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

12619/08-03 Постанова1333
Про внесення змін до Положення про підготовку і 
проведення призову громадян України на строкову 
військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом

96
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12620/08-03 Постанова1327
Деякі питання формування переліку об’єктів 
житлового будівництва, що не прийняті в 
експлуатацію

97
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12621/08-06 Доручення57194/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про електронну петицію № 
22/123558-еп, ініційовану громадянином 
Боярчуком Д.Є.

98
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12622/08-17 Лист41193/0/2-21
(О. Войтович) Про звернення голови ГО "Захист 
інвалідів війни "Капітан Флінт" Римаря В.С. щодо 
захисту прав ветеранів АТО/ООС

99
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12623/08-03 Постанова1334
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 19 травня 1999 р. № 859 та від 25 
квітня 2018 р. № 410

100
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12631/08-17 Лист41312/0/2-21
(В. Поліщук) Про заяву ГО "Антикорупційні 
фундація" щодо заборгованості з виплати 
заробітної плати працівникам ТОВ "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

101
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

16



№
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

12654/08-06 Доручення57196/1/1-21
(М. Федоров) Про вжиття заходів щодо 
продовження реалізації проєкту "Ноутбук кожному 
вчителю"

102
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

12399/08-41 Лист18/061221
Про запрошення до участі в конференції "Україна - 
Китай" (І квартал 2022 року)

103
06.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

12656/08-23 Лист21-1710-08/1342
Про участь у робочій нараді 28.12.2021 о 13-00

104
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економіки

12313/08-21 Лист3213-06/58242-0
Про передачу майна центрів надання 
адміністративних послуг з державної власності у 
власність відповідних територіальних громад 
Запорізької області 

105
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12556/08-28 Лист4802-10/58916-0
Про стан виконання плану заходів щодо реалізації 
Основних напрямів реалізації державної політики у 
сфері зайнятості населення та стимулювання 
створення нових робочих місць на період до 2022 
року

106
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12557/08-21 Лист3212-05/58901-0
Про проведення аналізу діяльності суб'єктів 
господарювань

107
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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12574/08-28 Лист4708-06/58974-0
Про проведення засідання Міжвідомчої робочої 
групи з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати 21.12.2021 о 10-15

108
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики

12578/08-20 Лист26/1.6-18.4-2099
Про надання інформації щодо реалізації субвенції 
на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

109
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

12449/08-39 Лист25/8-12/26585-2
Про засідання Міжвідомчої комісії з питань 
здійснення державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря 21.12.2021 о 14-00

110
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12460/08-39 Лист25/2-22/26576-2
Про погодження рішення щодо встановлення ліміту 
використання лісових ресурсів

111
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

12316/08-22 Лист5259/27/14-21
Про виключення поточного середнього ремонту з 
переліку видів ремонтних робіт на автомобільних 
дорогах

112
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

12319/08-37 Лист14874/9.4
Про участь закладів культури в Програмі 
"єПідтримка"

113
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

12500/08-43 Лист1/20395-21
Про нагородження Рябенка Є.М.

114
23.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

12601/08-33 Лист26-04/37655/2-2
Про надання інформації щодо наявності пунктів 
щеплень 

115
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

12314/08-25 Лист7/19/18949-21
Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 08.12.2021 з 
питань реалізації програми "Велике будівництво"

116
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12315/08-20 Лист7/7.2/19009-21
Про дебіторську та кредиторську бюджетну 
заборгованість

117
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12404/08-20 Лист7/10.1/19121-21
Про зняття з контролю листа Мінрегіону від 
12.02.2021 № 7/10.1/2059-21

118
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12405/08-40 Лист7/9.3/19128-21
Про надання інформації щодо формування 
земельних ділянок, на яких розташовані 
багатоквартирні будинки

119
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12450/08-41 Лист7/36.3/19228-21
Про українсько-грузинське транскордонне 
співробітництво

120
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12505/08-19 Лист7/19/19281-21
Про реалізацію проєктів "Державний фонд 
регіонального розвитку" у 2021 році

121
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12527/08-26 Лист7/10.1/19336-21
Про проведення наради щодо реалізації субвенції з 
різниці в тарифах 16.12.2021 о 12-00

122
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

12558/08-41 Лист1/35/4574-21
Про опрацювання питання флагманських проєктів 
Економічного та інвестиційного плану Східного 
партнерства

123
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12562/08-37 Лист7/14.9/19297-21
Про виконання заходів, визначених Указом 
Президента України "Про заходи у зв’язку з 90-ми 
роковинами Голодомору 1932 – 1933 років Україні 
– геноциду Українського народу"

124
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12563/08-19 Лист7/19/19388-21
Про співфінансування з місцевих бюджетів заходів 
ДФРР

125
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12606/08-25 Лист7/19/19426-21
Про надання інформації щодо стану реалізованих 
проектів у рамках програми Президента України 
"Велике будівництво" в 2020 та 2021 роках

126
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12624/08-26 Лист7/9.3.2/19422-21
Про моніторинг виконання місцевих програм 
створення житлового фонду соціального 
призначення і фонду житла для тимчасового 
проживання

127
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12317/08-28 Лист20860/0/2-21/1
Про постачання меблів тергромадам

128
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12417/08-28 Лист21014/0/2-21/1
Про постачання меблів тергромадам

129
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

12420/08-28 Лист20996/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

130
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12456/08-35 Лист21039/0/2-21/57
Про проведення наради з питання організації 
освітнього процесу в дитячих будинках-інтернатах 
21.12.2021 о 10-00

131
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12457/08-35 Лист21034/0/2-21/57
Про організацію навчального процесу у дитячих 
будинках-інтернатах

132
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12458/08-28 Лист21038/0/2-21/57
Про надання роз'яснень щодо 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"

133
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12577/08-28 Лист21164/0/2-21/47
Про чат-бот "Залишайся в безпеці"

134
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

12359/08-20 Лист33010-07-5/3830
Про звітування щодо стану внутрішнього контролю

135
12.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12461/08-20 Лист05220-02-6/3863
Про виділення коштів з державного бюджету на 
спорудження пам’ятника захисникам України у м. 
Запоріжжі

136
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12455/08-21 Лист1/06-3-14364
Про проведення вебінару з питань програми 
єПідтримка 15.12.2021 о 15-00

137
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12617/08-51 Лист1/06-4-14525
Про зміни у використанні коштів 
Інтернет-субвенції, виділених на 2021 рік

138
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Міністерство юстиції

12406/08-46 Лист123257/8.4.1/9-2
Про реалізацію проєкту щодо відомостей із 
реєстрації права власності на нерухоме майно, що 
перебувають у розпорядженні комунальних 
підприємств

139
07.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

12343/08-20 Лист001-2659/40-1
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи на 2022 рік

140
30.11.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12441/08-20 Лист02-3082/35-1
Про надання пропозицій на 2022 рік для 
фінансування за рахунок коштів обласного фонду 
охорони НПС

141
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12442/08-20 Лист001-2891/40-1
Про надання пропозицій на 2022 рік для 
фінансування за рахунок коштів обласного фонду 
охорони НПС

142
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12570/08-20 Лист02-3097/35-1
Про виділення коштів на озеленення Бердянської 
ОТГ

143
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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Дніпрорудненський міськвиконком

12368/08-20 Лист02/21-12721
Про фінансування об'єкту "Придбання резервуару 
для зберігання кріогенних рідин "

144
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

12303/08-20 Лист01-01-26/5823
Про фінансування природоохоронних заходів з 
обласного екологічного фонду

145
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

12523/08-20 Лист02/03-23/03592
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення міста

146
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12590/08-20 Лист02/03-23/03548
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури та спрямування іншої субвенції

147
10.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12598/08-25 Лист02/03-21/03610
Про погодження проєктно-кошторисної 
документації з капітального ремонту Запорізької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 69

148
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

12367/08-43 Лист02-68/971-1
Про нагородження Гая І.М.

149
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12394/08-20 Лист02-35/993-1
Про передбачення фінансування на 2022 рік для 
придбання машини для ТПВ

150
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ 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
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12422/08-43 Лист02-68/971-1
Про нагородження Гая І.М.

151
10.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12423/08-43 Лист02-68/979-1
Про нагородження Любишка О.Є та Сергєєвої 
Ю.В.

152
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

12298/08-20 Лист03-05/1541
Про виділення коштів на будівництво зелених зон 
міста Оріхів

153
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12340/08-20 Лист03-05/1542
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

154
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

12320/08-20 Лист2629/21-15
Про фінансування заходу "Реконструкція 
самопливного каналізаційного колектору 
м.Токмак..."

155
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12363/08-20 Лист2647/21-15
Про перерозподіл коштів на спеціальний фонд

156
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12384/08-20 Лист2646/21-15
Про надання пропозицій для фінансування у 2022 
році

157
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12415/08-20 Лист2637/21-15
Про перерозподіл коштів на придбання 
перетворювача частоти

158
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12444/08-20 Лист2679/21-13
Про виділення коштів з обласного екофонду

159
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12445/08-20 Лист2680/21-13
Про виділення коштів з обласного екофонду

160
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12595/08-20 Лист2580/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору м.Токмак

161
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12596/08-20 Лист2581/21-15
Про виділення коштів на реконструкцію споруд для 
збирання вод поверхневого стоку

162
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12597/08-38 Лист2592/21-11
Про пропозиції щодо зняття з контролю документів

163
02.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

12649/08-28 Лист1027
Про надання роз'яснення щодо безкоштовного 
харчування дітей військовослужбовців

164
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Енергодарська міська рада

25
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12307/08-20 Лист01-01-26/5824
Про виділення коштів на придбання сміттєвозу з 
обласного екологічного фонду

165
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ 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

12294/08-20 Лист03-01-19/3800
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної мережі

166
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська міська рада

12447/08-20 Лист02-02-12/1344
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території

167
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська міська рада

12440/08-20 Лист02-26/1001
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання сміттєвоза

168
01.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанська міська рада

12385/08-20 Лист11-24/1426
Про виділення коштів з обласного фонду ОНПС у 
2022 році

169
06.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ 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

26
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12321/08-09 Депутатське звернення27
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на придбання контейнерів 
для збору твердих побутових відходів

170
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12322/08-09 Депутатське звернення54
ДОР КРУГЛЯК Н.Г.
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливної каналізаційної мережі

171
08.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12323/08-09 Депутатське звернення26
ДОР ЖЕЛЄВА Л.Б.
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектору

172
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12373/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР ПАСЄВІН В.В.
Про перерозподіл коштів для фінансування КЗ 
"Запорізька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат № 1" ЗОР

173
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12396/08-09 Депутатське звернення41
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
БАТЬКІВЩИНА"  ДОР В. КОЛЕСНИКОВ
Про перерозподіл коштів з обласного бюджету в 
2021 році

174
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12490/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДОР Є. БАЛИЦЬКИЙ
Про пропозиції для фінансування заходів

175
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12528/08-09 Депутатське звернення89
ДОР ЧЕРНОВ О.В.
Про віялові відключення електроенергії

176
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

27
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12374/08-54 Лист5855/01-11
КНП "КЛІНІКА "СІМЕЙНИЙ ЛІКАР" 
ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

177
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12375/08-54 Лист5891/01-11
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво другої черги 
водогону в с. Новостепнянське

178
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12376/08-54 Лист5876/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію 
самопливного каналізаційного колектору м.Токмак

179
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12377/08-54 Лист5912/01-11
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ
Про перерозподіл коштів загального фонду 

180
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12378/08-54 Лист5952/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

181
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12379/08-54 Лист5833/01-11
КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень у 
сфері пожежної безпеки

182
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12380/08-54 Лист5829/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

183
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

28
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12381/08-54 Лист5892/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на реконструкцію корпусів

184
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12411/08-54 Лист5923/01-11
ДНЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про виділення коштів на придбання кондиціонерів

185
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12493/08-54 Лист01-26/1417
Про участь у засіданні сьомої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради восьмого скликання 
16.12.2021 об 11-00

186
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12514/08-54 Розпорядження91-р
Про скликання сьомої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради восьмого скликання 
16.12.2021 об 11-00

187
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12515/08-54 Лист5906/01-11
ДОР ПАСТУШЕНКО М.М.
Про виділення коштів на виконання екологічних 
заходів міст Дніпрорудне, Кам'янсько-Дніпровська 
та Великобілозерської сільської територіальної 
громади

188
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12516/08-54 Лист5669/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на придбання квадрокоптера

189
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12517/08-54 Лист5824/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектора у с. Люцерна

190
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

29
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12518/08-54 Лист5998/01-11
ДОР ШЕВЧЕНКО Г.М.
Про виділення коштів на придбання контейнерів та 
урн для збору сміття смт. Кирилівка 
Мелітопольського району

191
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12519/08-54 Лист5978/01-11
ДОР ГЕОРГІЄВ Є.І.
Про виділення коштів на придбання машини для 
транспортування ТПВ для м.Бердянськ

192
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12520/08-54 Лист5979/01-11
Про виділення коштів на придбання машини для 
транспортування ТПВ

193
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12521/08-54 Лист5838/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на придбання насосного і 
технологічного обладнання для каналізаційних 
систем

194
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12522/08-54 Лист5977/01-11
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на озеленення населених 
пунктів Кирилівської територіальної громади

195
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12638/08-54 Лист4873/01-11
Про сприяння у реалізації заходів з капітального 
ремонту об'єктів інфраструктури

196
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12639/08-54 Лист5726/01-11
КНП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ 
ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ЗОР
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

197
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30



№
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

12640/08-54 Лист5783/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на оплату медикаментів та 
виробів медичного призначення

198
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12641/08-54 Лист5825/01-11
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання контейнерів 
для збору сміття

199
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12642/08-54 Лист5826/01-11
БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання сміттєвих баків

200
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12643/08-54 Лист5952/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на оплату комунальних 
послуг

201
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12644/08-54 Лист5980/01-11
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання машини 
вакуумної - асенізатору

202
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12655/08-54 Лист6960/01-27
Про участь у засіданні круглого столу з питань 
проблем бізнесу 22.12.2021 о 15-00

203
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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12424/08-09 Депутатське звернення64
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання висновків щодо доцільності 
фінансування заходів

204
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12584/08-09 Депутатське звернення66
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії від 
14.12.2021

205
14.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

12599/08-22 Лист001-50.13/4794
Про аварійну ситуацію яка склалася на підстанції 
150/10 кВ " Алюмінієва"

206
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

12308/08-39 Лист2060845
Про надання інформації щодо звернень з питань 
технічного переоснащення системи аспірації 
ливарного двору

207
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

12636/08-22 Лист1/05-р-683
Про зовнішній тиск на українську галузь 
трансформаторобудування

208
09.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

12604/08-48 Лист470/1/2253
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3130
Про залишок коштів

209
10.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12610/08-43 Лист3/33/9/2-3634
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Флишко І.М. (та інші)

210
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька ДРЕС
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12425/08-43 Лист02/2015
Про нагородження Внукової М.І. та Бугая М.П.

211
10.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

12326/08-40 Лист0912/21
ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про встановлення земельного сервітуту на право 
користування земельною ділянкою

212
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12489/08-26 Лист48
ТОВ "ТЕПЛОМЕРЕЖА 2019"
Про заборгованість за постачання теплової енергії

213
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12571/08-39 Лист51
ТОВ "ЛАКОМКА-2010"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно заяви з отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

214
14.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12572/08-39 Лист50
ТОВ "ЛАКОМКА-2010"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно заяви з отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

215
14.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12633/08-26 Лист1
ТОВ "ЮМПАС"
Про будівництво на території Молочанської 
громади сміттєпереробного заводу

216
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12305/08-19 Листб/н
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про запрошення на публічну презентацію 
діяльності Агенції 14.12.2021 о 10-00

217
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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12325/08-26 Лист6514/23
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про зміни даних, що додавались до заяви про 
видачу ліцензії

218
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12327/08-28 Лист230
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до програми "На зустріч людям"

219
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12330/08-40 Листб/н
ТОВАРИСТВО ЧОВНОВЛАСНИКІВ "ОТДИХ"
Про надання роз'яснення з приводу поновлення 
договору оренди землі

220
14.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12335/08-34 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ
Про відзначення спортсменів та їх тренерів

221
23.11.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12338/08-34 Лист114/21
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ 
"МОТОР-СІЧ" З ПЛАВАННЯ ТА СТРИБКІВ У 
ВОДУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про створення комунальних закладів ЗОР

222
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12413/08-40 Лист1178/03
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ"
Про повернення документації із землеустрою

223
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12497/08-25 Лист03/01643
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації об'єкта будівництва "Реконструкція 
вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. 
Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка 
до вул. Калібрової в м.Запоріжжі"

224
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова
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12501/08-40 Лист645
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про припинення права постійного користування 
земельними лісовими ділянками

225
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12502/08-40 Лист795
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання у постійне користування земельних 
ділянок 

226
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12533/08-26 Лист132
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

227
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12534/08-26 Лист133
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

228
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12535/08-26 Лист42
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

229
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12536/08-26 Лист44
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами

230
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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12537/08-26 Лист43
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ХОРТИЦЯ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

231
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12538/08-26 Лист23
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

232
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12539/08-26 Лист24
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами

233
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12540/08-26 Лист25
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-АЗОВ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

234
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12541/08-26 Лист59
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

235
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12542/08-26 Лист60
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами

236
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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12543/08-26 Лист61
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

237
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12544/08-26 Лист40
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

238
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12545/08-26 Лист39
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

239
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12546/08-26 Лист4
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

240
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12547/08-26 Лист5
ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

241
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12548/08-26 Лист21
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС  АНДРІЇВКА"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

242
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12549/08-26 Лист22
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами

243
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова
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12550/08-26 Лист23
ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС АНДРІЇВКА"
Про зміни у ліцензійних умовах провадження 
господарської діяльності з постачання теплової 
енергії

244
01.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12583/08-25 Лист07/01660
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження оновленого Титулу об'єкта 
будівництва "Реконструкція вул. Шевченка від вул. 
8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності 
від вул. Шевченка до вул. Калібрової в 
м.Запоріжжі"

245
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12611/08-26 Лист237/38
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно публікації "Трубопровід ГВП від котельні 
до ТК-11 по вул.Чубанова..."

246
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12612/08-26 Лист238/38
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно публікації "Реконструкція теплових 
мереж ..."

247
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

12436/08-21 Лист12/3351
Про надання згоди на передачу в оренду 
нерухомого майна

248
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

12297/08-25 Лист915
Про надання інформації щодо виконаних робіт 
програми "Велика реставрація" на о.Хортиця

249
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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12481/08-44 Лист1
ГО "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
АТО ТА БІЙЦІВ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 
СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ "АЗОВ"
Про долучення Зайченка М.Л. до робочої групи

250
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

12566/08-26 Лист50
ТОВ "ТЕПЛОМЕРЕЖА 2019"
Про припинення надання послуг з теплопостачання 
КНП "Якимівська центральна районна лікарня"

251
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12567/08-26 Лист51
ТОВ "ТЕПЛОМЕРЕЖА 2019" ТА ІНШІ
Про недопущення припинення теплопостачання 
об'єктам інфраструктури Якимівської 
територіальної громади

252
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

12581/08-49 Лист323/2887/21
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 19.01.2022

253
09.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

12329/08-25 Лист736
КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про будівництво корпусу-вставки №3 диспансеру

254
07.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

12328/08-43 Лист01.01-22/2390
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Соловйової Т.С. та Іванової 
Л.С.

255
13.10.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

12587/08-40 Лист01.01-22/2653
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

256
08.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
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Кіровоградська ОДА

12613/08-41 Лист01-32/561/0.3
Про участь у міжнародному форумі "InCo Forum - 
2021"

257
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

12292/08-16 Лист09-07/63
Про проведення селекторної наради 13.12.2021 о 
13-00

258
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12339/08-16 Лист41-01/2203
(К. Тимошенко) Про заходи з відзначення Дня 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 14.12.2021

259
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12410/08-16 Лист22/1-07/6015
(Г. Кільова) Про надання звіту щодо опрацювання 
запитів на публічну інформацію

260
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

12427/08-16 Лист41-01/2217
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами  селекторної наради від 
13.12.2021

261
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12627/08-16 Лист41-01/2223
(К. Тимошенко) ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ КП "ЧИСТЕ МІСТО"
Про можливі порушення з боку посадових осіб 
Енергодарської міської ради

262
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12628/08-16 Лист41-01/2239
(К. Тимошенко) ОСББ "ПОРТОВА 19А"
Про встановлення спортивного майданчика у дворі 

263
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Президент України
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12488/08-02 Указ607/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди 30-ї річниці підтвердження всеукраїнським 
референдумом Акта проголошення незалежності 
України 1 грудня 1991 року

264
30.11.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12629/08-02 Указ649/2021
Про додаткові заходи з відзначення та вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

265
14.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12630/08-02 Указ653/2021
Про внесення змін до деяких указів Президента 
України

266
14.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

12434/08-33 Лист01-34/1484
Про укладання договору з Національною службою 
здоров'я України

267
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12492/08-42 Лист01-25/1485
Про погодження надбавки Бакаю О.А.

268
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12645/08-22 Лист01-27/1497
Про першочерговий ремонт доріг у 2022 році

269
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

12296/08-21 Лист01-10/0900
Про сприяння у вирішенні питання щодо 
розміщення 112-го батальйону територіальної 
оборони

270
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12524/08-42 Лист01-18/0908
Про погодження премії Буряку О.М.

271
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12525/08-42 Лист01-18/0909
Про погодження надбавки Буряку О.М

272
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

12291/08-20 Лист01-30/2117
ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про надання іншої субвенції на 2021 рік

273
03.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12299/08-20 Лист09-23/0611
КАМ'ЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

274
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12302/08-20 Лист3247/05
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів  на реконструкцію 
самопливної каналізаційної мережі від ГКНС до 
ОС

275
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12324/08-20 Лист1312
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на придбання контейнерів 
для сміття

276
25.11.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12341/08-20 Лист2875
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

277
01.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12342/08-20 Лист1143
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи у 2022 році

278
01.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12344/08-20 Лист1442
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

279
01.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12345/08-20 Лист3148
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

280
01.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12346/08-20 Лист1166/01-12
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

281
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12348/08-20 Лист01-69/1185
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання спецтехніки

282
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12365/08-22 Лист2930
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про відкриття автобусного маршруту

283
08.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12366/08-20 Лист01-48/3867
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення фінансування на природоохоронні 
заходи

284
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12383/08-20 Лист02-01-47/615
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання сміттєвих баків

285
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12386/08-20 Лист2547
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
будівництво полігону ТПВ

286
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12387/08-20 Лист01-48/3895
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів для освітлення вулиць

287
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12388/08-20 Лист2547
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
проєктування будівництва полігону ТПВ

288
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12389/08-20 Лист1312
МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання контейнерів для ТПВ

289
25.11.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12390/08-20 Лист03.1-12/1883
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
покращення екологічного стану громади

290
06.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12391/08-20 Лист2548
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території

291
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12392/08-20 Лист2548
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
будівництво полігону для ТПВ

292
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12393/08-20 Лист02-01-47/615
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання сміттєвих баків

293
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12395/08-20 Лист03.1-12/1917
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
покращення екологічного стану громади

294
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12397/08-26 Лист3211
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про припинення центрального водопостачання 

295
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12412/08-20 Лист1509/01-14
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання сміттєвих баків

296
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12438/08-20 Лист1673
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування з місцевого екологічного фонду 
у 2022 році

297
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12439/08-20 Лист1144/01-12
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування заходів з обласного екофонду 
для придбання контейнерів

298
08.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12443/08-20 Лист3148
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційної системи в смт Приазовське

299
01.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12446/08-20 Лист2078
КОЛАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території

300
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12448/08-20 Лист02-01-16/1819/1
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
озеленення території

301
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12482/08-22 Лист03-18/1226
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про комісійне обстеження доріг

302
13.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12483/08-22 Лист03-18/1227
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про ремонт частини автошляху між с. 
Новозлатопіль та с. Зеленопіль

303
13.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12498/08-20 Лист1174/01-12
МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
придбання контейнерів для ТПВ

304
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12526/08-25 Лист2973/01
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про закінчення робіт та прийняття об'єкта 
будівництва амбулаторії монопрактики в 
с.Приморське

305
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12594/08-20 Лист3001
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування на придбання сміттєвозу

306
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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12600/08-22 Лист02-01-23/2551
ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про припинення обслугогування автобусного  
маршрутного сполучення "Запоріжжя" (АС-3)- 
Орлівське"

307
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12605/08-20 Лист1202
НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування з обласного екофонду на 
придбання контейнерів для ТПВ

308
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

12564/08-28 Доповідна запискаб/н
Про надання інформації щодо причин зростання 
боргів із заробітної плати на підприємствах 
комунальної форми власності

309
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Управління внутрішньої політики

12580/08-42 Лист01-04-16/48
Про засідання конкурсної комісії

310
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

12301/08-29 Лист5301-7312/5302-
Про створення комісії щодо обстеження будинків 
для людей похилого віку та осіб з інвалідністю

311
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

12637/08-40 Лист473-ДК/0024/КВ
Про приведення у відповідність до вимог чинного 
законодавства розпорядження голови 
Куйбишевської РДА від 10.11.2015 № 383

312
14.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12646/08-28 Лист08/03.4-05/11936
Про погашення заборгованості із заробітної плати у 
ФОП Насєкін О.М.

313
02.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

12293/08-46 Лист615/0159/12/03
Про надання інформації щодо участі у 
кримінальному провадженні по справі Шеремета 
Б.П.

314
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12496/08-46 Лист10915/6-2021
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо переліку об'єктів, на 
які виділялись кошти екологічного фонду 

315
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12585/08-40 Лист2326/05/14-2021
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

316
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12592/08-46 Лист7937/82/СВ-202
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 2 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РУП
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги Малиш О.М.

317
10.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12593/08-46 Лист7953/82/СВ-202
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 3 ВАСИЛІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про проведення клініко-експертної оцінки надання 
медичної допомоги Сазанович А.І.

318
13.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12609/08-46 Лист204/05/27-21
Про безоплатну передачу транспортних засобів 

319
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

12494/08-28 Лист0800-0706-6/850
Про надання копій трудових книжок Полудницької 
А.О. (та інші)

320
10.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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12353/08-49 Ухвала908/2630/13
УХВАЛА  по справі ТОВ "Ріск"

321
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

12332/08-46 Лист24-657вих-21
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

322
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12499/08-46 Лист15/2-927вих-21
Про надання інформації щодо поставки кисневих 
концентраторів від ТОВ "Дельта МЕД"

323
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12626/08-46 Лист12-342вих-21
Про участь у засіданні міжвідомчої робочої групи 
17.12.2021 о 15-00

324
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

12431/08-40 Лист768
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності у постійне користування на території 
Гуляйпільської територіальної громади 
Полгівського р-ну

325
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12432/08-40 Лист767
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок державної 
власності у постійне користування на території 
Воздвижівської територіальної громади 
Пологівського р-ну

326
09.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

12352/08-49 Лист280/9523/20/503
Про виклик до суду 01.02.2022 об 10-00

327
07.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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12582/08-49 Лист340/7790/21/511
Про копію ухвали суду по справі Гордієнка В.В.

328
10.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

12635/08-39 Лист10-3-6/2761-21
Про "Програму штучного розведення (відтворення) 
водних біоресурсів Запорізької області, 
відновлення якості екосистем Каховського та 
Дніпровського водосховищ на 2022-2026 роки"

329
13.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

12309/08-46 Лист3364/08/20-21
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про хід виконання заходів регіональної програми у 
2021 році

330
03.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання паперовий паперова

12310/08-46 Лист3002/08/20-21
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про хід виконання заходів регіональної програми у 
2021 році

331
01.11.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання паперовий паперова

12495/08-48 Лист11-7115
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про звіт щодо використання коштів

332
10.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12651/08-49 Лист42151/18.6-40/2
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
Про розшук боржника Натарової Л.В.

333
15.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12652/08-49 Лист21054/4
МІХАЙЛІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У ВАСИЛІВСЬКОМУ 
Р-НІ 
Про закінчення виконавчого провадження по справі 
Крамаренко Л.А.

334
10.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Правові питання паперовий паперова
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Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

12650/08-42 Лист41/11-4/02-21
Про надання інформації щодо потреб у 
професійному навчанні державних службовців 

335
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

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

12634/08-46 Лист08-67/5316
Про Довідку за результатами проведених 
щомісячних безвиїзних перевірок щодо 
додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за листопад 
2021 року

336
13.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

12333/08-46 Лист50-6333вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Беро Д.Є.

337
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12362/08-46 Лист52-8737вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам'ятки архітектури 
по пр. Соборному, 77 в м.Запоріжжі

338
03.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12382/08-46 Депутатське звернення55/1-8899вих21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо сплачених упродовж 
2021 року грошових коштів ТОВ "Токпромбуд"

339
13.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12426/08-46 Лист50/1-6301вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельних ділянок на 
території Маринівського лісництва

340
08.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12451/08-46 Лист51-4914вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо оренди землі  ТОВ 
"АКВАТІС"

341
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Правові питання паперовий паперова
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12591/08-46 Лист54/1-5015вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо середньомісячної 
вартості сільськогосподарських культур

342
13.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12625/08-46 Лист52-9209вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо обстеження 
земельної ділянки за адресою: вул. Святого 
Миколая, 27, ТОВ "Крам Інвест"

343
17.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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

12306/08-21 Лист02/1-32-04384
Про надання доступу до об'єкта державної 
власності за адрсою: м.Запоріжжя, Дніпровське, 9 
на 14.12.2021 

344
09.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

12437/08-22 Лист24/3311
Про організацію супроводу плавзасобу LK-800 
"Захарій" 17.12.2021

345
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області

12586/08-40 Лист10/7-31
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

346
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

12504/08-37 Лист2337-888/2337.1
ПРИМОРСЬКИЙ СЕКТОР
Про надання інформації стосовно гр. Гарькавого 
О.М. 

347
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12487/08-45 Лист21-28-4144
Про перевірку відповідності умов зберігання та 
експлуатації друкувальних пристроїв

348
13.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

12511/08-29 НаказНС-821
Про затвердження Організаційно-методичних 
вказівок з підготовки населення до дій у 
надзвичайних ситуаціях на 2022 – 2023 роки

349
14.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12559/08-29 Лист01-21428/262-2
Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про внесення зміни до плану основних заходів 
цивільного захисту на 2021 рік"

350
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12560/08-29 Лист02-21419/162-2
Про організацію укриття населення

351
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

12554/08-22 Лист116-01/18/5-21
Про надання інформації щодо сумарної потужності 
джерел енергії

352
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12555/08-22 Лист115-01/18/5-21
Про надання інформації щодо встановлених 
органами місцевого самоврядування тарифів на 
теплову енергію 

353
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань мистецтв та 
мистецької освіти

12419/08-37 Лист1-17/2-1973/202
Про Порядок формування базової мережі закладів 
культури

354
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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12318/08-22 Лист2687/17.1.1/5-21
Про проведення відкритих обговорень 21.12.2021 о 
13-30

355
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

12575/08-33 Лист28680/5-16-21
Про надання інформації за пакетом "Готовність до 
надання медичної допомоги в умовах поширення 
інфекційних захворювань, епідемій та в інших 
надзвичайних ситуаціях"

356
16.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

12403/08-28 Лист0000-030201-0/1
Про надання інформації щодо забезпечення житлом

357
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12407/08-35 Лист0000-0201-0/195
Про проведення онлайн-наради щодо реалізації 
проєкту "Знайдемо дитині родину" 15.12.2021 о 
9-00

358
13.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12508/08-36 Лист0000-0201-0/197
Про використання коштів субвенції 2021 року на 
забезпечення житлом дітей-сиріт

359
15.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

12561/08-28 Лист0000-030202-197
Про підключення до інформаційно-аналітичної 
платформи електронної верифікації та моніторингу

360
15.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12614/08-35 Лист0000-0201-5/198
Про запровадження звітності щодо розвитку 
патронату над дитиною

361
16.12.2021від

№
від 17.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

12358/08-47 Лист22-03/88004-21
Про антикорупційні програми державних 
підприємств

362
10.12.2021від

№
від 13.12.2021
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
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12485/08-48 Лист5649/16-07/2-21
Про нагородження учасників конкурсу 
Командно-штабної гри "Кіберджура"

363
13.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12486/08-48 Лист5623/18-09/2-21
Про зняття з контролю п.5 аб.3 Указу Президента 
України від 13.08.2021 № 357

364
10.12.2021від

№
від 15.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12576/08-48 Лист5687/32-02/2-21
Про надання матеріалів, що можуть 
використовуватись при підготовці засідань РНБО 
України

365
14.12.2021від

№
від 16.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

12416/08-31 Лист3404/24.2-7.1
Про проведення Міжнародного форуму підтримки 
експорту 2021 16.12.2021 (м. Київ)

366
14.12.2021від

№
від 14.12.2021
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

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