
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.12.21 по 30.12.21

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

12993/08-33 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ (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

1
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

13015/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2021/4
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ
Про стан виконання рекомендацій слухань на тему : 
"Про стан виконання Стратегії подолання бідності"

2
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

13010/08-15 Лист15690.2/21/23.2
Про моніторинг стану додержання прав дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають в закладах освіти

3
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

12973/08-20 Лист14.04.43-21-40
ІНДУСТРІАЛБАНК
Про розірвання договору №3702/0101/3/14 від 
27.05.2014 р.

4
20.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти



№
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

12932/08-28 Лист12-13/7
БО "БФ "СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ 
СЕРВІСЕЗ"
Про утворення робочої групи зі створення Ради з 
питань внутрішньо переміщених осіб

5
28.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12951/08-22 Лист39
УКРАЇНА ДО НАТО
Про співпрацю

6
21.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

12971/08-40 Листб/н
БУЛИГІНА І.О.
Про укладення договору оренди земельної ділянки

7
20.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12975/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК
Про участь у Біблійних читаннях 06.01.2022 о 
08-00 

8
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

12981/08-33 Лист115/12
БФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про вирішення питання щодо лікування, 
реабілітації та підтримки дітей, хворих на 
туберкульоз

9
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

12982/08-31 Лист6/1229/1
ТОВ "СМАРТ СОЛЮШН"
Про впровадження програмного продукту "Система 
Управління Продуктами і Кухнею"

10
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

12985/08-22 Лист44/09-002376/П
УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електричної енергії 
ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

11
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

13001/08-40 Лист17-ЛК/2021
ДП "ЛЬОДОВІ АРЕНИ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

12
28.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

2



№
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

13019/08-49 Лист286
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про позовну заяву щодо припинення права 
посійного користування земельною діялнкою

13
22.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13020/08-49 Лист287
ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про позовну заяву щодо припинення права 
постійного користування земельною ділянкою

14
22.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Суди

12931/08-49 Ухвала908/2807/21
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "АЛВС"

15
07.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12948/08-49 Ухвала908/671/18(908/
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Андрівський 
гранітний кар'єр"

16
21.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12949/08-49 Постанова908/2807/21
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА суду по справі ТОВ "АЛВС"

17
15.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13018/08-49 Постанова908/1724/19
ВЕРХОВНИЙ СУД
Про касаційну скаргу ТОВ "Анхель Альянс"

18
17.11.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

13021/08-49 Ухвала908/709/21
ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ "Аграрний дім"

19
08.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12901/08-06 Доручення59476/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС 28.12.2021 о 17-00 

20
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12903/08-06 Доручення38421/9/1-21
(Ю. Свириденко) Про розміщення на Порталі 
електронних сервісів інформації щодо 
заборгованості із заробітної плати

21
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12926/08-03 Постанова1365
Про внесення змін до Положення про Єдиний 
державний реєстр ветеранів війни

22
23.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12934/08-03 Постанова1355
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 лютого 2011 р. № 98

23
23.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

12935/08-03 Розпорядження1693-р
Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

24
23.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12939/08-06 Доручення19111/316/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання рішення РНБО 
України від 15 квітня 2021 року "Про заходи 
державної регіональної політики на підтримку 
децентралізації влади"

25
28.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання об'єднаних територіальних 

громад, децентралізація
паперовий паперова

12940/08-06 Доручення58962/1/1-21
(Ю. Свириденко) Про постачання природного газу 
населенню, що проживає в гуртожитках

26
28.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12963/08-03 Постанова1393
Питання реалізації експериментального проекту з 
організації управління чергами перед 
міжнародними пунктами пропуску через 
державний кордон України для автомобільного 
сполучення “Електронна черга перетину кордону”

27
09.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12964/08-03 Розпорядження1742-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2022 рік

28
28.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

12966/08-03 Постанова1388
Про затвердження переліку музеїв та заповідників, 
в яких зберігаються музейні предмети, що є 
державною власністю і належать до державної 
частини Музейного фонду України

29
02.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

12988/08-17 Лист42668/0/2-21
(О. Войтович) Про звернення голови ГО "Сучасні 
мисливці 2018" Заболотнього В.В. щодо 
незаконного, на думку заявника, вирощування 
овець

30
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

13008/08-03 Розпорядження1756-р
Про подання до Верховної Ради України проекту 
Закону України "Про вихід з Протоколу про 
внесення поправок до Угоди про Міжурядовий 
фельд’єгерський зв’язок"

31
28.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13011/08-03 Постанова1404
Про вихід з Угоди про Міжурядовий 
фельд’єгерський зв’язок

32
28.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

13012/08-06 Доручення59702/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про результати аудиту ефективності 
використання коштів субвенцій на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа

33
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

13013/08-17 Лист42709/0/2-21
(К. Мар'євич) Про необхідність встановлення 
економічно-обґрунтованих тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення

34
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13014/08-17 Лист42773/0/2-21
(В.Поліщук) Про лист депутата Запорізької 
обласної ради І.Чумаченка зі зверненням учасників 
засідання "Круглого столу" з питань безпеки 
атмосферного повітря у Запорізькій області 

35
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

13017/08-06 Дорученняб/н
(Д. Шмигаль) Про контроль за експлуатацією 
медичного і технологічного обладнання в закладах 
охорони здоров'я

36
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

12990/08-23 Лист21-2010-08/1434
Про надання інформації щодо кількості 
новостворених фермерських господарств, які 
здійснювали сільськогосподарську діяльність у 
2021 році

37
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

12979/08-39 Лист25/8-23/27737-2
Про забезпечення оперативного переходу з кодів 
КОАТУУ на коди Кодифікатора 
адміністративно-територіальних одиниць та 
територій територіальних громад

38
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

12902/08-22 Лист5638/27/14-21
Про виконання протоколу засідання робочої групи 
з оперативного опрацювання та вирішення питань 
участі вітчизняних виробників у проєктах з 
розвитку міського громадського рейкового 
електротранспорту від 22.12.2021

39
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

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

12946/08-25 Лист15678/6.11.6
Про будівництво за адресою: м. Запоріжжя, вул. 12 
Квітня, 2

40
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

13016/08-27 Лист15840/5.11.2
Про надання інформації щодо виконання 
комунікаційної стратегії з реалізації Національної 
стратегії безбар'єного простору в Україні на період 
до 2030 року

41
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

12978/08-34 Лист11217/5.4
Про стан реалізації соціального проєкту "Активні 
парки – локації здорової України"

42
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

12898/08-33 Лист25-04/38747/2-2
Про перевірку технічного стану аварійного 
електропостачання в закладах охорони здоров'я

43
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12905/08-33 Лист26-04/38728/2-2
Про протокол засідання Комітету з регіональної 
політики Національної ради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 18.11.2021

44
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12976/08-33 Лист73/53-21
Про оновлення переліку закладів для надання 
медичної допомоги хвворим на COVID-19

45
28.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12977/08-33 Лист24-04/39065/2-2
Про дотримання правил під час роботи з 
медичними газами

46
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

12906/08-25 Лист7/19/20007-21
Про виконання протокольного рішення щодо стану 
реалізації програми "Велике будівництво"

47
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12907/08-26 Лист7/10.1/20001-21
Про забезпечення чергування відповідальних осіб 
структурних підрозділів 26 та 27.12.2021

48
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

12937/08-19 Лист7/19.2/20063-21
Про надання інформації щодо заходів для 
забезпечення реалізації інвестиційних програм і 
проєктів, які в попередні роки фінансувалися за 
рахунок коштів ДФРР, але не були реалізовані у 
повному обсязі

49
28.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12942/08-19 Лист7/19/20071-21
Про підготовку пропозицій щодо переліку проєктів, 
що фінансуватимуться у 2022 році за рахунок 
коштів ДФРР

50
28.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

13025/08-20 Лист7/36.2/20201-21
Про подання Мінрегіону звітів щодо реалізації 
проектів в межах бюджетної програми КПКВК 
2751270 «Підтримка регіональної політики 
України»

51
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

12927/08-35 Лист21706/0/2-21/57
Про надання інформації щодо реалізації 
Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та
виховання дітей на 2017–2026 роки

52
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12928/08-28 Лист21705/0/2-21/57
Про надання інформації для функціонування 
постійно діючої платформи "Мапа допомоги"

53
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

12929/08-28 Лист21737/0/2-21/20
Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

54
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12930/08-28 Лист21704/0/2-21/47
Про інформаційні заходи, спрямовані на 
запобігання та протидію домашньому насильству 
та насильству за ознакою статі

55
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

12943/08-20 Лист04210-09-6/4054
Про наказ щодо підготовки річного звіту з 
виконання Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2021 рік"

56
28.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

12945/08-21 Лист1/06-3-15140
Про моніторинг надання адміністративних послуг

57
28.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12987/08-21 Лист1/06-3-15180
Про опитування щодо запровадження надання 
адміністративних послуг

58
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

12991/08-21 Лист1/06-3-15178
Про зняття з контролю листа від 02.04.2021 № 
1/06-3-3651

59
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

13009/08-51 Лист1/04-1-15207
Про погодження проєкту постанови КМУ "Питання 
мережі ситуаційних центрів"

60
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

13023/08-51 Лист1/06-3-15266
Про підключення закладів соціальної 
інфраструктури до швидкісного інтернету

61
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12999/08-20 Лист001-5180/26
Про надання інформації щодо резервного фонду 
для фінансування непередбачених видатків

62
23.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільський міськвиконком

12909/08-20 Лист02-26/1077
Про виділення коштів на ремонт автомобільної 
дороги О080619 Гуляйполе-Успенівка-Зелене Поле

63
22.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12910/08-20 Лист3643/02-10
Про виділення коштів на будівництво підвідного 
газопроводу до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, 
Успенівка, Рівнопілля

64
17.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

12944/08-25 Лист02/03-21/03789
Про погодження проєктно-кошторисної 
документації по об'єкту "Реконструкція будівлі КЗ 
"Палац культури "Орбіта" 

65
24.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12960/08-40 Лист03/03-32/03703
Про підписання акту приймання-передачі земельної 
ділянки

66
23.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12967/08-25 Лист05/03-23/03792
Про погодження проєктно-кошторисної 
документації по об'єкту "Капітальний ремонт ДНЗ 
(ясла-садок) комбінованого типу № 281 
"Журавлик" ЗМР

67
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12994/08-09 Депутатське звернення36-21
ДЕПУТАТ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДА 
ДЕРКАЧ Я.Г.
Про виділення коштів на будівництво зовнішнього 
освітлення по пр.Будівельників та вул.Українській 
в м.Енергодар

68
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

12933/08-40 Лист01.01-12/1514
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТУ, СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
Про передачу земельної ділянки у постійне 
користування

69
28.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12959/08-40 Рішення97/70
Про надання згоди на прийняття у комунальну 
власність земельної ділянки по вул. Космічній, в 
районі житлового будинку № 104

70
22.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

12918/08-40 Лист335/01-04
Про погодження проєкту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж міста Мелітополя

71
23.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12919/08-25 Лист334/01-07(ін)
Про передачу об'єкта незавершеного будівництва

72
23.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

12958/08-25 Рішення210
Про затвердження скоригованої 
проєктно-кошторисної документації на об'єкт 
"Капітальний ремонт господарсько-питного 
водопроводу від артезіанської сверловини № 10 по 
вул. Кошового до м-н 40 років Перемоги в 
м.Василівка"

73
21.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

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

12896/08-54 Лист5763/01-27
ГС "GLOBAL 100% RE UKRAINE"
Про опитувальний лист у сфері енергетики

74
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12913/08-54 Лист6063/01-11
КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ"
Про виділення коштів на ремонт їдальні та 
хорчаблоку  та придбання кухонного обладнання

75
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12914/08-54 Лист6107/01-11
ГО ФК "ЗАПОРОЖПРОМГРУПП"
Про виділення коштів на футбольний сезон та 
участь в Першій Лізі України та Кубку України

76
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12915/08-54 Лист6215/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію споруд для 
збирання вод поверхневого стоку м.Токмак

77
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12916/08-54 Лист5939/01-11
Про виділення коштів на технічне переоснащення 
системи водопостачання 

78
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12917/08-54 Лист01-26/1471
Про надання інформації щодо прийняття майна від 
ТОВ "Соціальні ініціативи Запоріжжя" до 
"Запорізький академічний обласний український 
музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара"

79
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

12997/08-22 Лист690-Сл-19693-12
Про відключення споживачів від газопостачання

80
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12983/08-22 Лист001-65/4966
Про заборгованість ТОВ "ЗТМК" за електричну 
енергію

81
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

13005/08-22 ЛистСЛ/02-1888
Про припинення постачання електричної енергії 
ТОВ "ЗТМК" з 01.01.2022

82
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

12952/08-48 Лист710-7727
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про проведення необхідних заходів для укріплення 
грунту в районі поста "Приморський Посад"

83
20.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12955/08-48 Лист23-7647
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання інформації щодо громадян , які 
підлягають обсервації

84
17.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

12920/08-40 Лист34
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про підписання договору оренди землі

85
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12921/08-40 Лист33
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про підписання договору оренди землі

86
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12922/08-40 Лист32
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про підписання договору оренди землі

87
19.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12923/08-40 Лист31
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про підписання договору оренди землі

88
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

13



№
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

12924/08-40 Лист30
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про підписання договору оренди землі

89
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12925/08-40 Лист29
ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про підписання договору оренди землі

90
14.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

12938/08-26 Лист28-12/2021
ТОВ "ЕЙЧДІ-ГРУП"
Про виділення газу за фіксованою ціною

91
28.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Інші кореспонденти

12965/08-39 Лист13/2096
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про надання інформації щодо звернень з питань 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

92
28.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

12998/08-20 Лист7231
ДУ "ВІЛЬНЯНСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ №11"
Про виділення коштів на перекриття даху складу 
установи

93
10.11.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

12953/08-20 Лист02.02-23/4742
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про виділення коштів на придбання приладу для 
проведення радіоекологічного моніторингу

94
23.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

12897/08-16 Лист09-07/65
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
28.12.2021 о 13-00

95
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

12986/08-16 Лист41-01/2297
(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
28.12.2021

96
28.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

12947/08-02 Указ655/2021
Про присвоєння почесного звання Мати-героїня"

97
14.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

13006/08-22 Лист01-27/1537
Про встановлення засобів примусового зниження 
швидкості руху на дорозі О080101 
Бердянськ-Осипенко-/М-14/

98
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

12950/08-22 Лист3121/01-22
Про припинення обслуговування автобусних 
маршрутів

99
22.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12968/08-42 Лист01-18/0936
Про погодження продовження повноважень Дилова 
О.М.

100
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

12969/08-42 Лист01-18/0935
Про погодження продовження повноважень 
Чудеснової С.І.

101
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

12970/08-42 Лист01-18/0937
Про погодження продовження повноважень Рогач 
Т.І.

102
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання організації державної служби, 

кадрової роботи, навчання кадрів
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

12911/08-43 Лист01-31/833
Про нагородження Пісковець З.А. (та інші)

103
17.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

15



№
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

12908/08-20 Лист2402
ОСИПЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про внесення до Переліку природоохоронних 
заходів на 2022 рік

104
17.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12974/08-09 Депутатське звернення3410/01
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про закінчення робіт та прийняття об'єкту 
будівництва "Нове будівництво амбулаторії 
групової практи в с.Приморське"

105
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

12992/08-21 Лист672
ТЕНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про передачу об'єкта незавершеного будівництва 
амбулаторія групової практики

106
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

12961/08-40 Лист13-8-0.81-6682/2
Про погодження плану роботи на 2022 рік

107
24.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

12995/08-46 Лист1254/01/08-2021
Про взаємодію органів виконавчої влади та 
закладів охорони здоров'я

108
24.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління Національної соціальної сервісної служби у 
Запорізькій області

12936/08-35 Лист0007-01-0/181
Про проведення перевірок

109
28.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Головне управління статистики

12912/08-19 Лист11-19/1508/05-2
Про участь у акції щодо підтримки онкохворої 
дитини

110
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура
16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

13000/08-46 Лист17-376вих-21
Про надання інформації щодо забезпечення 
взаємодії правоохоронних органів регіону із 
запобігання, виявлення, припинення кримінальних 
правопорушень

111
24.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

12954/08-48 Лист2960
Про передачу нерухомого державного майна 

112
23.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12957/08-48 Лист2921
Про Аналіз роботи районних територіальних 
центрів комплектування та соціальної підтримки

113
16.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Прокуратура

12956/08-46 Лист51-5034вих-21
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо курганного 
могильника № 1830

114
20.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

12962/08-49 Лист52-9436вих-21
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про пред`явлення позову по справі ТОВ 
"ДОБРОБУД-КОМФОРТ"

115
24.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

12996/08-46 Лист56-5284вих-4
ПОЛОГІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про позов до ТОВ "Агрофірма "Батьківщина"

116
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

13007/08-46 Лист55/1-9491ВИХ-2
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо викидів в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин ТОВ 
"Ентузіаст"

117
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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13022/08-49 Лист57-104-1686-21
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про позовну заяву до ТОВ "Будинок культури ЗАЗ"

118
24.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

12972/08-26 Лист08-05/5686
Про надання інформації щодо 
підприємств-постачальників послуг з 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення

119
24.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

12980/08-51 Лист05/04-1249
Про надання інформації щодо Реєстру ІТС

120
29.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

12899/08-21 ЛистВИХ №8840/0/
Про надання інформації щодо виданих документів 
дозвільними органами за 2020-2021 роки

121
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба морського та річкового транспорту України

12900/08-22 Лист2249/402.1/14-21
Про надання інформації щодо запланованих 
профілактичних і ремонтних робіт на прогонових 
будівлях судноплавних розвідних прогонів мостів 
на внутрішніх водних шляхах

122
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

13002/08-37 Лист3017/12-0202/21
Про надання проєкту акта для погодження

123
08.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

12904/08-22 Лист5839/1/06-01/09-
Про внесення змін до Переліку об'єктів

124
24.12.2021від

№
від 28.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

13024/08-22 Лист118-01/17/5-21
Про надання інформації щодо об'єктів 
відновлюваної енергетики

125
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України

13004/08-39 Лист1-4.3-16/7384-21
Про участь у засіданні Комісії Держрибагенства у 
режимі відео конференції 30.12.2021 о 10-00

126
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

12941/08-28 Лист0000-0204-0/206
Про функціонування спеціалізованої служби 
підтримки осіб, постраждалих від домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі 

127
28.12.2021від

№
від 29.12.2021
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

12989/08-28 Лист0000-030102-0/2
Про наказ Мінсоцполітики від 23.12.2021 № 721 
"Про участь територіальних громад у реалізації 
експериментального проекту та апробації"

128
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

13003/08-36 Лист0000-0201-0/208
Про посилення контролю за захистом прав 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які влаштовані до сімейних форм 
виховання

129
30.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

12984/08-49 Лист74/4
НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Про надання доступу (підключення) до Реєстрів 
територіальних громад Запорізької області

130
29.12.2021від

№
від 30.12.2021
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

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