
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.12.21 по 24.12.21

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

12675/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури)
Про перерозподіл коштів обласного бюджету у 
2021 році між Програмами

1
20.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12759/08-43 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про нагородження Бульби В.М. (та інші)

2
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12806/08-20 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про виділення коштів для розробки 
проєктно-кошторисної документації для КНП 
"Запорізький регіональний 
фтизіопульмонологічний клінічний 
лікувально-діагностичний центр" ЗОР

3
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12866/08-32 Доповідна запискаб/н
Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти і науки)
Про надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття посади директорів шкіл

4
24.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

12729/08-43 Доповідна запискаб/н
З, БОЙКО (Державний архів Запорізької області)
Про нагородження Фурсенко Т.В. (та  інші)

5
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України



№
з/п

Джерело  інформації 
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12778/08-01 Закон України1916-ІХ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
внесення відомостей про зареєстроване місце 
проживання осіб на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях, 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, 
а також оформлення документів, що посвідчують 
особу та підтверджують громадянство України, або 
документів, що посвідчують особу та 
підтверджують її спеціальний статус

6
30.11.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12779/08-01 Закон України1915-ІХ
Про Службу військового капеланства

7
30.11.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12780/08-01 Закон України1926-ІХ
Про ратифікацію Нагойського протоколу про 
доступ до генетичних ресурсів та справедливий і 
рівноправний розподіл вигід від їхнього 
використання до Конвенції про біологічне 
різноманіття

8
02.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12781/08-01 Закон України1963-ІХ
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Європейським Союзом про участь України у 
програмі "Креативна Європа" (2021 - 2027)

9
15.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12782/08-01 Закон України1941-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
громадянство України" щодо спрощеного набуття 
громадянства України окремими категоріями осіб

10
14.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12783/08-01 Закон України1946-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо стимулювання 
розвитку цифрової економіки в Україні

11
14.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2



№
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12784/08-01 Закон України1914-ІХ
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень

12
30.11.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12785/08-01 Закон України1930-ІХ
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей"

13
02.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12786/08-01 Закон України1925-ІХ
Про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом 
Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом 
Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів 
України стосовно створення багатонаціонального 
інженерного батальйону

14
02.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12787/08-01 Закон України1868-ІХ
Про ратифікацію Протоколу між Урядом України 
та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін 
до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки 
Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення 
від 17 грудня 1992 року

15
05.11.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12788/08-01 Закон України1909-ІХ
Про страхування

16
18.11.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

12853/08-09 Депутатське звернення04-30/10-2021/4
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про розгляд питання в порядку контролю: "Про 
стан виконання Закону України "Про внесення змін 
до деяких законів України щодо підвищення 
соціальних гарантій для окремих категорій осіб"

17
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
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12748/08-15 Лист15306.2/21/32.2.
Про стан виконання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії домашньому 
насильству
та насильству за ознакою статі на період до 2025 
року 

18
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12883/08-15 Лист15515.2/21/28.2
Про результати дистанційного моніторингу щодо 
забезпечення дотримання Запорізькою 
облдержадміністрацією прав і свобод національних 
меншин та корінних народів

19
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

12861/08-40 ЛистЕ.93.0.0.0/2-211
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання у постійне користування земельної 
ділянки

20
16.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Громадські об'єднання

12811/08-22 Лист0812-01/21
ВГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ 
ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ"
Про включення представників до складу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

21
08.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12659/08-41 Лист04-02/1318
ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ"
Про проведення навчань відповідно до Закону 
України від 17.12.2020 №1116-IX 23.12.2021 о 
15-00

22
16.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12661/08-21 Лист364
ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про опитування підприємців та експортерів

23
16.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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12731/08-35 Лист161
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОС ДИТЯЧІ 
МІСТЕЧКА" УКРАЇНА
Про участь у круглому столі 24.12.2021 о 10-30

24
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12810/08-28 Лист566
БО "FREE ZONE"
Про утворення спостережної комісії за 
дотриманням прав засуджених

25
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12832/08-22 Лист44/09-002250/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про повідомлення щодо збільшення боргу за 
електроенергію ПАТ "Завод "Запоріжавтоматика"

26
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12833/08-22 Лист44/09-002235/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії Запорізькому державному 
медичному університету

27
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12834/08-22 Лист44/09-002250/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КУ "Веселівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

28
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12835/08-22 Лист44/09-002238/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КП "Приморська центральна 
районна лікарня" ЗОР

29
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12836/08-22 Лист44/09-002240/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КУ "Преславський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР

30
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5
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12837/08-22 Лист44/09-002258/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КУ "Бердянський геріатричний 
пансіонат" ЗОР

31
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12838/08-22 Лист44/09-002233/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії Веселівський комунальний 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 
"Світлячок"

32
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12840/08-37 Лист691
FREEGEN GROUP
Про створення віртуальних квестмаршрутів, музеїв 
та селфіпарків під час зимових свят

33
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12888/08-22 Лист44/09-002299/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії КУ "Пологівська залізнична 
лікарня" 

34
22.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12893/08-49 Лист310/7609/21
АДВОКАТ ОЗЮМЕНКО Є.Ю.
Про заяву щодо зміни підстав та предмету позову 
по справі Булигіна І.О.

35
21.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

12703/08-49 Ухвала908/2153/20
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ПП "Адам"

36
15.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12753/08-03 Постанова1340
Деякі питання здійснення заходів, передбачених 
пунктом 27 статті 14 Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2021 рік”

37
15.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12776/08-06 Доручення57232/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про Державний бюджет України на 
2022 рік

38
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12790/08-17 Лист19-15/554
(Н. Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

39
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12800/08-03 Постанова1338
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 квітня 2021 р. № 453

40
15.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12877/08-06 Доручення59101/1/1-21
НДУ ЦИМБАЛЮК М.М.
Про стан виплат матеріальної допомоги вчителям 
та лікарям, які захворіли на COVID-19

41
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12884/08-06 Доручення58617/1/1-21
(Д. Шмигаль) НДУ ЛЕРОС Г.Б.
Про надання інформації щодо реалізації проєкту 
"LIFT" з питань працевлаштування в органи 
державної влади

42
24.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

12718/08-23 Лист21-1313-08/1323
Про надання інформації щодо працівників 
структурних підрозділів у 
виноградарсько-виноробній галузі

43
15.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12772/08-23 Лист21-1323-08/1372
Про засідання робочої групи з питань підтримки 
експорту вітчизняної сільськогосподарської 
продукції 23.12.2021 о 14-00

44
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економіки

12698/08-41 Лист3902-05/59620-0
Про виконання плану популяризації інвестиційного 
потенціалу України у світі

45
20.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12722/08-28 Лист4801-07/59644-0
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 12.04.2017 № 257-р „Про 
затвердження плану заходів щодо забезпечення 
реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і 
членів їх сімей” 

46
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12746/08-21 Лист2811-09/59810-0
Про впорядкування обліку об'єктів державної 
власності

47
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12770/08-41 Лист4602-04/59953-0
 Про тематичний тиждень "UA Healthcare: Medical 

Technologies" 23-27.01.2022 в м.Дубай (OAE)

48
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

12715/08-20 Лист22/9.3-7303-21
Про розгляд пропозицій щодо переліків об’єктів і 
заходів, що можуть реалізовуватись за рахунок 
коштів субвенції на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного 
впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 
України, у 2022 році

49
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ 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

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12679/08-39 Лист25/4-10/27026-2
Про участь у вебінарі з адаптації до зміни клімату 
23.12.2021 о 15-00

50
20.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12822/08-39 Лист25/7-11/27251-2
Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах лісового 
заказника загальнодержавного значення 
"РОДІОНІВСЬКИЙ" на 2022 рік

51
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12875/08-39 Лист25/7-11/27421-2
Про участь у зустрічі щодо розширення 
Приазовського НПП 29.12.2021 об 11-00

52
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12881/08-39 Лист25/8-12/27450-2
Про розроблення Програм державного моніторингу 
в галузі охорони атмосферного повітря

53
24.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

12695/08-22 Лист5467/27/14-21
Про проведення засідання робочої групи з 
електротранспорту 22.12.2021 об 11-30

54
20.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12714/08-22 Лист5465/35/14-21
Про виконання протоколу засідання робочої групи 
"Безпечний для суспільства, екологічно чистий та 
енергоефективний транспорт" від 03.12.2021

55
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12871/08-22 Лист5574/35/14-21
Про надання копії протоколу засідання Робочої 
групи з реалізації Національної транспортної 
стратегії України до 2030 року

56
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

12723/08-34 Лист10898/3.3
Про рекомендації щодо організації роботи 
молодіжного простору

57
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

12872/08-34 Лист11016/15
Про результати соціологічного дослідження щодо 
розвитку сфери національно-патріотичного 
виховання

58
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

12676/08-48 Лист370/8321
КОМАНДУВАННЯ СИЛ ЛОГІСТИКИ ЗСУ
Про впорядкування обліку юридичних осіб

59
06.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

12705/08-32 Лист1/22315-21
Про проведення онлайн-наради 23.12.2021 о 15-00

60
20.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

12764/08-32 Лист1/22463-21
Про участь у нараді за результатами діяльності 
місцевих органів управління у сфері освіти 
24.12.2021 об 11-00

61
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

12769/08-32 Лист1/22491-21
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів із запровадження Концепції реалізації 
державної політики у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти 

62
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

12720/08-33 Лист26-04/37944/2-2
Про надання інформації щодо поводження з 
медичними відходами, які утворилися в результаті 
надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на 
гостру респіраторну хворобу СOVID-19

63
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12768/08-33 Лист28/38216/2-21
Про преміювання регіональних координаторів з 
проведення вакцинальної кампанії від COVID-19

64
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12876/08-33 Лист03.1-05/38532/2-
НДУ О. СТЕФАНИШИНА
Про звернення ГО "Діа-дзен" Кукліної Ю.О. щодо 
лікування хворих на цукровий діабет 

65
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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12878/08-33 Лист53/38676/2-21
Про впровадження електронної системи управління 
запасами лікарських засобів та медичних виробів 
"eStock"

66
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12892/08-33 Лист28/38689/2-21
Про надання статистики щодо вакцинації

67
24.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

12663/08-26 Лист7/10.1/19624-21
Про проведення онлайн-наради з питань 
відшкодування заборгованості з різниці в тарифах 
20.12.2021 о 12-00

68
19.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12664/08-19 Лист7/19.2/19566-21
Про розподіл коштів ДФРР на 2022 рік

69
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12716/08-26 Лист7/10.2/19683-21
Про надання переліку підприємств 
теплопостачання, що знаходяться у спільній 
власності територіальних громад

70
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12726/08-25 Лист7/15.1/19631-21
Про опосередковану вартість спорудження житла 

71
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12744/08-26 Лист7/10.1/19721-21
Про проведення онлайн-наради щодо різниці в 
тарифах 22.12.2021 о 17-00

72
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12762/08-19 Лист7/5.1/19746-21
Про проведення селекторної наради 22.12.2021 о 
17-00

73
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12763/08-26 Лист7/10.1/19755-21
Про надання копій протоколів теркомісій за 
результатами перевірки Держаудитслужби та 
перенесення наради на 15-00 22.12.2021

74
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12765/08-39 Лист7/19.5/19754-21
Про сприяння в організації опитування у 
територіальних громадах України стосовно 
встановлення пунктів спостереження за станом 
забруднення атмосферного повітря

75
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12799/08-27 Лист7/14.1/19798-21
Про проведення наради щодо виконання Плану 
заходів з реалізації Національної стратегії із 
створення безбар’єрного простору в Україні 
24.12.2021 о 10-00

76
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12843/08-41 Лист7/36.3/19861-21
Про виконання міжрегіональних/транскордонних 
угод

77
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

12844/08-24 Лист7/9.3.1/19871-21
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження переліку категорій працівників, яким 
може бути надано службові жилі приміщення, та 
Порядку надання службових жилих приміщень і 
користування ними"

78
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12671/08-28 Лист21266/0/2-21/47
Про надання звітності щодо реалізації державної 
субвенції на створення мережі спеціалізованих 
служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі

79
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12678/08-36 Лист21283/0/2-21/57
Про наказ щодо затвердження примірних положень 
про служби у справах дітей

80
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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12719/08-28 Лист21310/0/2-21/57
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 
2025 року"

81
17.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12771/08-20 Лист21427/0/2-21/44
Про використання коштів на придбання житла для 
дітей-сиріт

82
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12774/08-35 Лист21429/0/2-21/57
Про погодження проєкту постанови КМУ „Про 
затвердження Державної соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 
року”

83
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

12858/08-28 Лист21515/0/2-21/58
Про організацію забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації

84
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12870/08-28 Лист21575/0/2-21/47
Про стан виконання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі на 
період до 2025 року

85
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12891/08-28 Лист21640/0/2-21/51
Про надання звіту щодо впровадження в 
територіальних громадах бюджету участі у 
2020-2021 роках

86
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

12660/08-34 Лист13244/03/11.3-21
Про надання інформації щодо спортивних заходів у 
2022 році

87
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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12873/08-28 Лист13435/04/10.4-21
Про надання інформації щодо поховань учасників 
бойових дій та Революції гідності

88
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

12863/08-20 Лист04130-19-01/398
Про складання розпису Державного бюджету 
України на 2022 рік

89
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

12724/08-51 Лист1/06-3-14706
Про відображення на мапі новостворених Центрів, 
а також навчання працівників цих Центрів

90
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12842/08-51 Лист1/06-3-14893
Про роз'яснення щодо збору та обробки 
персональних даних при здійсненні моніторингу 
якості надання адміністративних послуг

91
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

12874/08-21 Лист1/06-3-14994
Про проведення планової зустрічі з ОДА 
28.12.2021 о 14-00

92
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

12791/08-49 Лист186
Про клопотання щодо заміни неналежного 
відповідача по справі Дерев'янко В.І.

93
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12827/08-28 Лист06-5111/43
Про зняття з контролю листа від 19.11.2010 № 
04350/08-09

94
20.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14
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12828/08-20 Лист001-3148/26-1
Про внесення змін до порядку використання 
субвенції на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах

95
20.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12829/08-43 Лист001-3144/23-1
Про нагородження Жаркової Г.М.

96
20.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12830/08-20 Лист001-3136/26-1
Про внесення змін до бюджету

97
15.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

12852/08-38 Лист01-01-46/5987
Про оновлення документів

98
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

12862/08-40 Лист02/03-32/03691
Про виділення земельної ділянки для будівництва 
льодової арени

99
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12895/08-40 Лист04/03-32/03711
Про виділення додаткової земельної ділянки для 
будівництва льодової арени

100
24.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

12831/08-09 Депутатське звернення152
Про включення станції "Великий Токмак" до 
нового маршруту поїздів 83/84 Київ - Маріуполь - 
Київ та відновлення продажу квитків на відповідні 
напрямки

101
30.11.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

15
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12752/08-09 Депутатське звернення043/зв
ДОР ЄРМОЛЕНКО К.О.
Про надання інформації щодо забезпечення якості 
харчування в закладах освіти

102
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

12662/08-54 Рішення13
Про надання згоди на передачу транспортного 
засобу зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області до державної 
власності

103
16.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12683/08-54 Лист6109/01-11
ДУ "ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ"
Про перерахування залишку невикористаних 
коштів обласного бюджету в 2021 році

104
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12684/08-54 Лист5820/01-11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про виділення коштів на утримання структурних 
підрозділів Запорізької облдержадміністрації в 
2022 році

105
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12685/08-54 Лист5922/01-11
АДВОКАТ КУРДАСЬ С.О.
Про зруйновану бетонну огорожу навколо будівлі 
КЗ "Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека"

106
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12686/08-54 Лист5822/01-11
Про виділення коштів на благоустрій територій 
біля будівництва сучасного спортивного 
майданчика

107
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12687/08-54 Лист3549/01-26
Про Меморандум щодо взаєморозуміння та 
співпрацю

108
20.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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12688/08-54 Лист55821/01-11
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
реконструкцію каналізації в смт Якимівка

109
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12689/08-54 Лист5691/01-27
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГІЇ, ...
Про розробку та затвердження обласної програми 
щодо зариблення водойм міста Запоріжжя та 
Запорізької області

110
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12690/08-54 Лист5941/01-11
ДНЗ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про виділення коштів на ремонт споруд 

111
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12733/08-54 Рішення30
Про внесення змін до Програми розвитку 
автомобільних доріг Запорізької області на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 12.12.2019 № 136, зі змінами та 
доповненнями

112
16.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12734/08-54 Рішення36
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2021 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 140, зі змінами та 
доповненнями

113
16.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
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12735/08-54 Рішення37
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2024 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 141, зі змінами та 
доповненнями

114
16.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12736/08-54 Рішення41
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2022 році

115
16.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12737/08-54 Лист5933/01-11
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2"
Про виділення коштів на забезпечення системами 
протипожежного захисту

116
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12738/08-54 Лист01-26/1437
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкту Горбика О.В.

117
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12739/08-54 Лист01-26/1446
Про закінчення терміну дії договору оренди 
водного об'єкту Колядича П.П.

118
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12754/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)38
Про внесення змін до Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 26.01.2017 № 58, зі змінами та 
доповненнями

119
16.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12755/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)40
Про Цільову комплексну програму оздоровлення та 
відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та 
протидії торгівлі людьми в Запорізькій області на 
2022-2026 роки

120
16.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

18
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12792/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)42
Про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2022 
рік

121
16.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12793/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)31
Про внесення змін до Програми сприяння 
створенню ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2021–2023 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 07.10.2021 № 23

122
16.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12801/08-54 Лист6213/01-11
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВАЛЕРІЇ СКРИМИ"
Про надання інформації щодо коштів на потреби 
ДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву"

123
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12817/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про внесення змін до Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
01.03.2018 № 60 (зі змінами)

124
16.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12818/08-54 Рішення (ПРОГРАМА)33
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку інформаційного простору Запорізької 
області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 18.03.2021 № 145 (зі змінами)
34

125
16.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

12819/08-54 Лист6005/01-07
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про фінансування територіальних та місцевих 
осередків дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств "Колос", 
"Динамо", "Україна" та "Спартак"

126
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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12820/08-54 Лист6007/01-11
Про виділення коштів з обласного екофонду для 
придбання контейнерів для ТПВ

127
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12821/08-54 Лист5862/01-11
Про фінансування заходів

128
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12845/08-54 Рішення23
Про надання згоди на передачу амбулаторій як 
об’єктів незавершеного та завершеного 
будівництва

129
16.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12846/08-54 Рішення39
Про затвердження Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Запорізькій області на 
2022-2026 роки

130
16.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

12848/08-09 Депутатське звернення68
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації комісії від 
23.12.2021

131
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

12825/08-49 Лист910/9577/21
Про апеляційну скаргу 

132
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

12694/08-22 Лист2060845
Про зауваження до технічного переоснащення 
системи аспірації ливарного двору

133
13.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

20



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12708/08-40 Лист60/12
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021 
№ 852*** 

134
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12709/08-40 Лист61/12
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 856***

135
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12710/08-40 Лист62/12
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 854***

136
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12711/08-40 Лист63/12
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 855***

137
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12712/08-40 Лист64/12
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021 
№ 857***

138
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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12713/08-40 Лист65/12
ПРАТ "ЗАВОД "ПРИЛИВ"
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 858***

139
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12732/08-20 Лист0118
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про фінансування заходів із завершення процедури 
приватизації підприємства

140
14.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12766/08-33 Лист258/04-5.90/10
ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

141
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12839/08-22 Лист22/12/21
ТОВ "МЕТПРОМСЕРВІС"
Про надання роз'яснення щодо руйнування 
металевих труб

142
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12859/08-40 Лист150
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про складання Актів приймання-передачі 
земельних ділянок

143
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12889/08-40 Лист21-0180
ТОВ "ВКФ "ГАРМОНІЯ"
Про розірвання договору оренди землі

144
22.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12665/08-40 Лист23
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 856***

145
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

22



№
з/п
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12666/08-40 Лист24
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 855***

146
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12667/08-40 Лист25
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021 
№ 852***

147
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12668/08-40 Лист26
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021 
№ 857***

148
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12669/08-40 Лист27
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 854***

149
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12670/08-40 Лист28
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання земельної ділянки в оренду

*** ВИДАНО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВІД 22.12.2021  
№ 858***

150
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12697/08-22 Лист15/01
ЗАПОРІЗЬКА ГАЛУЗЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ
Про включення представників до складу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

151
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12707/08-22 Лист69
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про кандидатуру до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

152
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12730/08-39 Лист101
ТОВ "ЕКО-СТАНДАРТ 05"
Про надання інформації щодо звернень громадян у 
зв'язку з публікацією "Заяви про намір отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин"

153
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12794/08-20 Лист7/7-6403
ДУ "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№55)"
Про надання фінансової допомоги

154
17.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12795/08-20 Лист7/7-6402
ДУ "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№55)"
Про надання фінансової допомоги

155
17.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12796/08-20 Лист7/7-6364
ДУ "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№55)"
Про надання фінансової допомоги

156
17.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12797/08-20 Лист7/7-6324
ДУ "СОФІЇВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№55)"
Про надання фінансової допомоги

157
14.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12864/08-34 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА СТУДЕНТСЬКА РАДА
Про призначення радника з питань молоді

158
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

12867/08-39 Лист1150
КРБП "ЗЕЛЕНБУД"
Про затвердження реєстрових карт об'єктів 
утворення відходів

159
22.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12869/08-33 Лист536
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ 
ЖИТТЯ.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про опублікування на офіційному сайті ЗОДА 
протоколу засідання Координаційної ради № 2 від 
10.11.2021 щодо поширення туберкульозу, ВІЛ та 
інших соціально-небезпечних хвороб

160
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12885/08-33 Лист182-01.1/01.1/05.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погодження Плану роботи на 2022 рік

161
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

12880/08-26 Лист07/3491
Про проведення розрахунків з різниці в тарифах

162
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

12706/08-22 Лист27
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про кандидатуру до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

163
16.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12760/08-22 Лист3
ГО "ЗА БЕЗПЕКУ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ 
ТРАНСПОРТІ"
Про кандидатуру до складу конкурсного комітету з 
визначення автомобільних перевізників

164
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

12826/08-22 Лист3
ГО "МІСЬКИЙ АВТОБУС"
Про включення представника до складу 
конкурсного комітету з визначення автомобільних 
перевізників

165
17.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

12704/08-49 Лист335/12647/21
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі Кикиш С.В. та 
виклик до суду на 12.01.2022

166
07.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Учбові заклади

12696/08-43 Лист35-113/3177
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження Коцура І.М. та Савельєва В.Г.

167
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

12657/08-16 Лист09-07/64
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
20.12.2021 о 13-00

168
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

12761/08-16 Лист41-01/2264
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
20.12.2021

169
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12789/08-16 Лист15/2-01/134
(Т. Ломакіна) Про надання пропозицій щодо 
індикаторів виконання Плану заходів з реалізації 
Національної стратегії із створення безбар'єрного 
простору

170
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

Президент України

12672/08-02 Указ659/2021
Про присудження премій Президента України для 
молодих вчених 2021 року

171
16.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12777/08-02 Указ626/2021
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня місцевого самоврядування

172
08.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

12700/08-49 Лист01-42/1477
Про пояснення по справі Булигіна І.О.

173
13.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

12812/08-42 Лист01-18/0925
Про погодження звільнення Лагно М.Ю.

174
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12847/08-43 Лист01-18/0926
Про нагородження Зарецької В.М.

175
17.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

12856/08-43 Лист01-47/821
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Князєвій Л.І.

176
13.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12857/08-43 Лист01-47/840
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Кошарній Т.Г.

177
21.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

12868/08-21 Лист2957/01-33
Про передачу нерухомого державного майна в 
оперативне управління

178
20.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Веселівська райрада

12809/08-20 Лист06-11/6521
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на коригування ПКД 
"Реконструкція системи водовідведення смт 
Веселе"

179
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні ради

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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12680/08-49 Лист02-36/0630
КАМ'ЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про заходи щодо запобігання приведенню до 
банкрутства КП "Благоустрій"

180
16.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12691/08-40 Лист5496
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про порушення земельного законодавства

181
16.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12693/08-40 Лист03-74/1649
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз'яснень щодо договору землі під 
водним об'єктом

182
20.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12767/08-22 Лист09-23/0634
КАМ'ЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про ситуацію на ринку електричної енергії

183
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12804/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ПЕТРО-МИХАЙЛІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НАУМОВА В.Г.
Про збереження маршрутних рейсів

184
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12807/08-25 Лист01-48/3970
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу об'єкту незавершеного будівництва

185
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12808/08-29 Лист2967/02-26
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про наявність захисних споруд цивільного захисту

186
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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12814/08-40 Лист02-01-20/1166
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про погодження проєкту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж села Дружелюбівка

187
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12815/08-27 Лист02-01-20/1168
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів для 
врахування під час внесення змін до генерального 
плану с.Матвіївка

188
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

12865/08-25 Лист1213
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення комісії з питань доступності 
маломобільних груп населення до об'єктів

189
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

12751/08-20 Доповідна запискаб/н
Про попередню оплату періодичного видання

190
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

12740/08-22 Доповідна запискаб/н
Про розгляд змін та доповнень № 6 до 
колективного договору між роботодавцем та 
первинною профспілковою організацією ДП 
"Місцеві дороги Запорізької області" на 2019-2022 
роки

191
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12741/08-22 Доповідна запискаб/н
Про погодження внесення змін до штатного 
розпису ДП "Місцеві дороги Запорізької області", 
що вводиться в дію з 01.01.2022

192
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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12745/08-22 Доповідна запискаб/н
Про розгляд та затвердження кошторису видатків 
на 2021 рік ДП "Місцеві дороги Запорізької 
області" 

193
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Департамент фінансів

12805/08-42 Лист10-57/2695
Про надання кандидатур до складу конкурсної 
комісії щодо розміщення тимчасово вільних коштів 
обласного бюджету

194
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

12682/08-20 Лист27250/5/08-01-0
Про заходи перевірок незаконної торгівлі 
нафтопродуктами та скрапленим газом

195
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12699/08-20 Лист27462/5/08-01-2
Про податковий борг фізичних осіб по майновим 
податкам

196
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

12702/08-49 Ухвала908/2807/21
УХВАЛА суду по справі ТОВ "АЛВС"

197
10.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12824/08-49 Ухвала25/21/07
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Юридична компанія 
"Юрресурс"

198
14.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

12802/08-46 Лист24-675вих-21
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

199
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12803/08-46 Лист24-676вих-21
Про надання інформації щодо служб у справах 
дітей

200
20.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12887/08-46 Лист15/2-2311-11
Про надання інформації щодо сплачених коштів 
Стрелковим О.М.

201
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

12701/08-49 Лист280/7020/21/519
Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В.

202
15.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12823/08-49 Лист326/1062/16-а/52
Про копію ухвали суду по справі Старуна С.М,

203
17.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

12681/08-48 Лист23-7097
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання списку осіб, що підлягають 
обов'язковій обсервації

204
10.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

12692/08-46 Лист41898/2
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про вимогу виконавця по справі Мухіна А.А.

205
13.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12860/08-46 Лист42613/2
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про вимогу виконавця по справі Мухіна А.А.

206
20.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

12743/08-48 Лист2913
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

207
16.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова
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12849/08-48 Лист2923
Про акт перевірки усунення недоліків ведення 
військового обліку у ДНЗ "Михайлівське вище 
професійне училище"

208
16.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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

12742/08-46 Лист08-67/5449
Про проведення у 2022 році безвиїзних та виїзних 
перевірок

209
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура

12727/08-46 Лист51-вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Служби автомобільних доріг у Запорізькій області

210
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12728/08-46 Лист50-6556вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
Манєва А.В.

211
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12757/08-46 Лист52-9311вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо заходів позовного 
характеру по об'єкту культурної спадщини по пр. 
Соборний, 206 в м. Запоріжжя

212
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12758/08-46 Лист57-4314вих-21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо укладення 
охоронного договору на об’єкт культурної 
спадщини "Водонапірна башта Другої 
Катерининської залізниці"

213
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12850/08-46 Лист54-5222вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо реконструкції 
Кушугумського НВК "Інтелект"

214
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12851/08-46 Лист51-4999вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо сплати коштів СВК 
"Мир"

215
17.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12886/08-49 Лист52-9436вих21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про повідомлення щодо вжиття заходів 
представницького характеру шляхом пред'явлення 
позову

216
24.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12890/08-49 Лист57-4349вих-21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про звернення з позовом до ТОВ "Будинок 
культури ЗАЗ" щодо зобов'язання укласти 
охоронний договір на об’єкт культурної спадщини 
місцевого значення – будинок театру клубу 
"Металіст"

217
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12894/08-49 Лист55/2-9197вих-21
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про пояснення по справі ТОВ "Ріск"

218
20.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

12677/08-43 Лист6/3339
Про нагородження Салагара С.С. (та інші)

219
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

12816/08-37 Лист2301.12-11065/2
Про погодження Плану роботи на 2022 рік

220
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

12673/08-46 Лист5915/3-1834нт
Про вибухонебезпечний предмет на залізничній 
колії

221
10.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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12674/08-46 Лист59/4-4872н/т
Про стан освоєння коштів за регіональними 
цільовими програмами

222
14.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

12756/08-46 Лист5835/55/107/01-2
Про надання інформації щодо освоєння коштів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів

223
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12798/08-46 Лист5850/55/107/01-2
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Азовтрансторг"

224
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

12879/08-45 Лист21-28-4181
Про підписання проєктів додаткових угод та актів 
приймання-передачі обладнання

225
21.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

12882/08-48 Лист222-39528/0/6-2
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку здійснення координації 
діяльності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування з питань додержання 
режимів на державному кордоні"

226
23.12.2021від

№
від 24.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

12725/08-21 ЛистВИХ №8685/0/
Про направлення протокольного рішення № 4 
засідання міжрегіональної робочої групи

227
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

34



№
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

12775/08-21 ЛистВИХ №8755/0/
Про виконання норм Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності"

228
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба статистики України

12658/08-19 ЛистНПА/12-ДССУ-
Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
деякі питання підготовки до Всеукраїнського 
перепису населення"

229
17.12.2021від

№
від 20.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

12747/08-37 Лист3105/11-0801/21
Про проведення круглого столу "Релігійні меншини 
та державно-конфесійні відносини" 23.12.2021 о 
16-00

230
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

12773/08-40 Лист13-28-0.131-160
Про землі державної та комунальної форми 
власності на території Запорізької області

231
21.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

12841/08-22 Лист4176/1/06-01/09
Про надання узагальненої інформації щодо 
виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування 
місцевого значення, а також вулиць і доріг 
комунальної власності за 2021 рік

232
22.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

12749/08-22 Лист117-01/15/5-21
Про надання пропозицій щодо включення заходів з 
підвищення енергоефективності до державних 
цільових програм

233
21.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

12717/08-22 Лист2739/19.3.2/5-21
Про проведення відкритого обговорення 22.12.2021 
о 10-00

234
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12750/08-26 Лист14731/14.1.4/7-2
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про порушення ТОВ "Рубін і Ко" вимог 
законодавства та ліцензійних умов у сфері 
теплопостачання

235
15.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

12813/08-28 Лист0000-0204-20284
Про надання інформації щодо центрів 
соціально-психологічної допомоги

236
22.12.2021від

№
від 22.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12854/08-28 Лист0000-030101-0/2
Про погодження доопрацьованого порядку 
визначення потреб населення у соціальних 
послугах

237
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12855/08-28 Лист0000-030101-0/2
Про виконання розпорядження КМУ від 26.09.2018 
№ 688-р

238
23.12.2021від

№
від 23.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

12721/08-48 Лист5794/25-03/2-21
Про застосування аналітичного модулю "Система 
моніторингу користування надрами"

239
20.12.2021від

№
від 21.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

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