
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 04.01.22 по 14.01.22

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00236/08-42 Доповідна запискаб/н
З. НЕКРАСОВА (Департамент культури та 
інформаційної політики)
Про надання дозволу на відрядження В. Мороко до 
м.Києва 17.01.2022

1
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00332/08-28 Доповідна запискаб/н
Р.ШИХАНОВ( Департамент соціального захисту 
населення)
Про опрацювання листа Головного управління 
державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Запорізькій області від 09.12.2021 № 
5301-7312/5302-2 щодо створення реєстру 
надавачів соціальних послуг недержавного сектору 
Запорізької області та комісії для проведення 
обстежень об'єктів з дотримання вимог безпеки

2
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

00243/08-38 Доповідна запискаб/н
З. БОЙКО (Державний архів у Запорізькій області)
Про внесення змін до проєкту рішення обласної 
ради "Про Програму розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2022-2024 роки"

3
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання засобів масової інформації, 

архівної справи та діловодства
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00296/08-01 Постанова1981-IX
Про звернення Верховної Ради України До 
Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів 
з резервного фонду Державного бюджету України 
на виплату заробітних плат працівникам державних 
вугледобувних підприємств

4
17.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00297/08-01 Постанова1969-IX
Про Звернення Верховної Ради України до 
Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина 
щодо визнання Голодомору 1932-1933 років 
геноцидом Українського народу

5
16.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00298/08-01 Постанова1988-IX
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про заснування соціальних стипендій 
Верховної Ради України для студентів вищих 
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з 
малозабезпечених сімей" щодо підвищення розміру 
соціальних стипендій Верховної Ради України та 
уточнення деяких положень

6
17.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00299/08-01 Постанова1987-IX
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради 
України "Про встановлення іменних стипендій 
Верховної Ради України студентам вищих 
навчальних закладів" щодо зміни розміру іменних 
стипендій Верховної Ради України та уточнення 
окремих термінів

7
17.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Освіта і наука паперовий паперова

00300/08-01 Постанова1982-IX
Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 
2022-2023 роках

8
17.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00301/08-01 Закон України1962-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення системи управління 
сферою охорони здоров’я та забезпечення 
медичного обслуговування населення

9
15.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2
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00302/08-01 Закон України1954-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення функціонування Єдиного 
державного реєстру ветеранів війни та 
запровадження електронного посвідчення ветерана

10
14.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00303/08-01 Закон України1977-IX
Про внесення змін до Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо створення передумов для 
сталого розвитку та модернізації вітчизняної 
промисловості

11
16.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

00304/08-01 Закон України1974-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення прозорості у 
видобувних галузях

12
16.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00305/08-01 Закон України1978-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
охорони здоров’я населення від шкідливого впливу 
тютюну

13
16.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00306/08-01 Закон України1965-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо скасування маркування 
контрольними марками примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 
комп'ютерних програм, баз даних

14
15.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00307/08-01 Закон України1985-IX
Про внесення змін до статті 11 Закону України 
"Про державну підтримку кінематографії в 
Україні" щодо усунення технічних та логічних 
неузгодженостей

15
17.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00308/08-01 Закон України1967-IX
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, що регулюють питання трансплантації 
анатомічних матеріалів людині

16
16.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

3
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00309/08-01 Закон України1986-IX
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
військової освіти та науки

17
17.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Освіта і наука паперовий паперова

00310/08-01 Закон України1952-IX
Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про 
відновлення платоспроможності державних 
вугледобувних підприємств" щодо продовження 
терміну дії мораторію на виконавчі провадження, 
заходи примусового виконання рішень та 
порушення справ про банкрутство державних 
вугледобувних підприємств

18
14.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00311/08-01 Закон України1951-IX
Про внесення змін до закону України "Про освіту" 
щодо вдосконалення науково-методичного 
забезпечення освіти та якості навчальної літератури

19
14.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Освіта і наука паперовий паперова

00312/08-01 Закон України1944-IX
Про внесення змін до розділу "Прикінцеві та 
перехідні положення" Кодексу України з процедур 
банкрутства

20
14.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00313/08-01 Закон України1942-ІХ
Про внесення змін до Закону України "Про 
Національне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів" щодо усунення 
неточностей

21
14.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00314/08-01 Закон України1989-ІХ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання розвитку 
виноградарства та садівництва

22
17.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

4
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00090/08-09 Депутатське звернення04-30/11-2022/2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення комітетських слухань на тему: 
«Підтримка волонтерської діяльності» 11.03.2022 о 
11-00

23
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00136/08-09 Депутатське звернення04-30/15-2022/3
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПІДТРИМКИ...
Про проведення "круглого столу" на тему: 
"Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 
іншими засобами реабілітації" 22.02.2022 об 11-00

24
10.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00184/08-15 Лист04-30/11-2022/5
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ...
Про проведення слухань на тему: "Соціальний 
захист ветеранів війни та осіб, на яких 
поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту" 
26.01.2022 о 15-00

25
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

00097/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2022/2
НДУ ЯЦИК Ю.Г
Про надання інформації щодо спортивних 
майданчиків

26
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00108/08-09 Депутатське звернення415/2
НДУ НІКІТІНА М.
Про надання інформації щодо ремонту дороги в 
Пологівському р-ні

27
06.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

00132/08-20 Лист0750000/488-22
ФІЛІЯ АТ "ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В 
М.ЗАПОРІЖЖІ
Про зміни до Кредитного договору

28
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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Інші кореспонденти

00033/08-46 Лист74/4
НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Про вирішення питання щодо надання нотаріусам 
доступу до Реєстрів територіальних громад 
Запорізької області

29
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00041/08-32 Лист5/1229/1
ТОВ "СМАРТ СОЛЮШН"
Про організацію харчування в закладах освіти

30
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00042/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ НОВОГОРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ПРИСЯЖНИЙ В.І.
Про перевірку адміністративного правопорушення 
щодо малолітньої дитини Ільченко О.О.

31
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00043/08-09 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ НОВОГРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ПРИСЯЖНИЙ В.І.
Про перевірку адміністративного правопорушення 
щодо малолітньої дитини Ільченко О.О.

32
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00046/08-19 Лист01-04/694
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про соціальний діалог

33
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00070/08-22 Лист44/09-002388/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДО 
"Комбінат Зірка"

34
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00072/08-22 Лист44/09-2390/П/Пз
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ДП 
"Бердянський морський порт"

35
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00073/08-22 Лист44/09-002391/П
ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Олександрівській сільській раді

36
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00098/08-22 Лист44/09-002479/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення електропостачання Запорізькому 
обласному центру зайнятості з 21.01.2022

37
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00148/08-19 Лист8/1040
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ. М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ"
Про науково-аналітичну доповідь "Фінансові 
детермінанти економічного зростання регіонів і 
територіальних громад України в координатах 
поведінкової економіки"

38
29.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00154/08-49 Лист908/2153/20
АДВОКАТ КРОШКА В.В.
Про відзив на касаційну скаргу по справі ПП 
"Адам"

39
04.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00155/08-49 Лист312/241/21
АДВОКАТ ЦИГИЦЯ Л.М.
Про відзив на позовну заяву по справі Ярмоленко 
А.І.

40
04.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00169/08-26 Листб/н
ПП "ТУРБОТА-МК"
Про пропозицію щодо розроблення мобільного 
додатку для знаходження захоронення близьких за 
допомогою навігації

41
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00188/08-37 Лист549/д
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про участь у мітингу пам'яті на братській могилі 
27.01.2022 о 13-00

42
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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00194/08-49 Листб/н
ГР. ДЕРЕВ'ЯНКО В.І.
Про заперечення щодо клопотання Бердянського 
міськвиконкому

43
06.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00195/08-49 Листб/н
ГР. ДЕРЕВ'ЯНКО В.І.
Про заперечення на відзив позовної заяви 

44
10.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00200/08-39 Лист5
ФОП ЗАКЛЕПНА М.В.
Про звернення громадян щодо надання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря

45
29.12.2021від

№
від 12.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00244/08-22 Лист44/09-002528
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КДНЗ 
(ЯСЛА-САДОК) № 3 "КАЗКА"

46
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00245/08-22 Лист44/09-002535/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КП 
"ІРІДА"

47
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00246/08-22 Лист44/09-002538/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Степненській сільській раді Запорізького р-ну

48
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00247/08-22 Лист44/09-002539/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
К.-Дніпровській міській раді

49
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00248/08-22 Лист44/09-002540/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КУ 
"Центр фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення освітніх закладів" Молочанської 
міської ради

50
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00249/08-22 Лист44/09-2543/П/Пз
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Дніпропетровському казенному 
експериментальному протезно-ортопедичному 
підприємству

51
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00250/08-22 Лист44/09-002567/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КЗ 
"НОВООЛЕКСІЇВСЬКИЙ НВК "ЗОШ І-ІІ 
СТ.-ДНЗ" ВЕСЕЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

52
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00251/08-22 Лист44/09-002569/П
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
"УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КП 
"МАЛОТТОКМАЧАНСЬКЕ"

53
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

00257/08-41 Лист006-15/01-22
СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ОБСЄ
Про можливість проведення зустрічі у період з 
18.01.2022 по 20.01.2022

54
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00258/08-22 Лист01/05
ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГІЯ ІФ"
Про впровадження енергоефективної технології 
газифікації твердого палива

55
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00261/08-28 Лист01/01-32
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
М.СЛАВУТИЧ
Про надання допомоги ветеранам

56
11.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00269/08-41 Листб/н
ОРГАНІЗОВАНА ПРОМИСЛОВА ЗОНА М. 
КОДЖАЕЛІ (ТУРЦІЯ)
Про запрошення до відвідування

57
11.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00281/08-22 Лист44/09-002544/П
ДП ЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
підприємству державної виконавчої служби 
України (№ 99)

58
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00282/08-22 Лист44/09-002544/П
ДП ЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії 
Східному міжрегіональному управлінню ДПС по 
роботі з великими платниками податків

59
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00283/08-22 Лист44/09-002533/П
ДП ЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії КНП 
"Нововасилівська лікарня" в Приазовському р-ні

60
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00284/08-39 Лист13-01/22
ТОВ "ІНВАЙЕР"
Про надання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин

61
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00285/08-34 Лист15/01
ДУ "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ"
Про організацію Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт ім. Олександра Яременка 
"Актуальні проблеми молодіжної та сімейної 
політики" у вересні 2022 року

62
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

10
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00288/08-41 Листб/н
ФОНД "TERRE DES HOMMES"
Про організацію спільної зустрічі 20.01.2022

63
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00289/08-41 Лист13-01/2
УКРАЇНСЬКА РАДА БІЗНЕСУ
Про сприяння реалізації проєктів зі значними 
інвестиціями у Запорізькій області

64
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00290/08-22 Лист44/09-214/пон
ДП ЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про припинення постачання електроенергії ТОВ 
"ЗТМК"

65
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00320/08-51 Лист743
КООРДИНАТОР ПРОЄКТІВ ОБСЄ В УКРАЇНІ
Про розповсюдження брошур з кібергігієни

66
22.12.2021від

№
від 14.01.2022
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00330/08-33 Лист01/03/15
ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я І 
МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ 
МОЗ УКРАЇНИ
Про моніторинг наркотичної та алкогольної 
ситуації в Україні

67
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські організації

00034/08-28 Лист01-04/694
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про план заходів з реалізації Приоритетних 
напрямів діяльності Національної ради на 2022 рік

68
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00270/08-44 Лист10
ГО "ЛІГА СПРАВЕДЛИВОСТІ"
Про надання інформації щодо взаємодії з 
інститутами громадянського суспільства

69
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

11
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Форма зберігання 
документа

Суди

00066/08-49 Рішення908/2225/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Про рішення суду у справі за позовом ТОВ 
"УЛЬТРА ОЙЛ"

70
01.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00326/08-49 Лист280/13070/21/68
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виклик до суду 25.01.2022 о 16-30

71
09.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Фонди

00264/08-42 Листб/н
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про призначення на посаду гендиректора ДО 
"Регіональний фонд підтримки підприємництва в 
Запорізькій області" Петраша Ю.В.

72
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00159/08-18 Лист0071-22
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом грудня 2021 року

73
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00001/08-06 Доручення58863/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ...
Про стан виконання завдань, передбачених для 
реалізації Постанови "Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення реалізації права громадян на житло"

74
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00003/08-06 Доручення59262/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про проблемні питання промислових 
підприємств

75
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

12
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00005/08-04 Протокол60741/0/1-21
(Д. Шмигаль) Про реалізацію Закону України "Про 
реабілітацію у сфері охорони здоров'я " та програм 
з реабілітаційної допомоги окремим категоріям 
громадян у 2022 році

76
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00015/08-03 Лист43008/0/2-21
Про моніторинг стану завершення реалізації у 
2021р проєктів ДФРР

77
31.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00016/08-03 Розпорядження1797-р
Про погодження розподілу додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами у 2022 році

78
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00017/08-03 Постанова1426
Про затвердження Положення про 
організаційно-технічну модель кіберзахисту 

79
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00018/08-17 Лист42856/0/2-21
Про погодження зняття з контролю виконання 
завдань за результатами регіональних  поїздок 
Президента України

80
01.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00025/08-06 Доручення60602/0/1-21
Про результати наради, проведеної під 
головуванням Прем'єр-міністра України 30.12.2021, 
щодо дотримання вимог техногенної та пожежної 
безпеки

81
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00029/08-03 Постанова1411
Про затвердження Порядку відшкодування 
власнику (співвласникам) будівлі коштів на 
оснащення будівлі вузлом (вузлами) комерційного 
обліку, сплачених у складі тарифів на теплову 
енергію та відповідні комунальні послуги, у разі 
встановлення ним (ними) вузла (вузлів) 
комерційного обліку у будівлі самостійно (за власні 
кошти)

82
28.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

13
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00030/08-03 Постанова1422
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2021 р. № 1272

83
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00038/08-06 Лист59702/3/1-21
(І. Верещак) Про надання інформації щодо 
ефективності використання субвенції

84
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00049/08-06 Доручення60504/1/1-21
Про надання протоколу № 50 позачергового 
засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 28.12.2021

85
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ паперовий паперова

00052/08-03 Постанова1388
Про затвердження переліку музеїв та заповідників, 
в яких зберігаються музейні предмети, що є 
державною власністю і належать до державної 
частини Музейного фонду України

86
02.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00076/08-06 Доручення60202/1/1-21
Про звільнення в запас військовослужбовців 
строкової військової служби, строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян 
України на строкову військову службу у 2022 році

87
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00077/08-06 Лист60167/1/1-21
(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Про стан виконання рекомендацій слухань у 
Комітеті на тему: «Про стан виконання Стратегії 
подолання бідності», що відбулися 07 квітня 2021 
року

88
29.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00084/08-17 Лист75/0/2-22
(В. Федорчук) Про стан затвердження фінансових 
планів, стратегій розвитку та інвестиційних планів 
підприємств на середньострокову перспективу (3-5 
років)

89
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

14
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00089/08-17 Лист234/0/2-22
(В. Федорчук) Про аналітичну записку 
«Першочергові заходи у зв’язку з набранням 
чинності Законом України «Про критичну 
інфраструктуру»

90
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00122/08-17 Лист474/0/2-22
(А. Куцевол) Про надання інформації щодо 
українсько-канадської співпраці

91
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00123/08-06 Доручення60717/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання Кабінетом Міністрів 
України Закону України «Про основні засади 
молодіжної політики»

92
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00124/08-17 489/0/2-22
(В. Федорчук)  Про звернення депутатів 
Запорізької обласної ради з приводу належного 
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я

93
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00125/08-17 Лист490/0/2-22
(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо збереження сільської медицини 
та освіти

94
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00127/08-06 Доручення57216/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про критичну інфраструктуру

95
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00150/08-06 Доручення59762/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про виконання показників фінпланів 
підприємствами державного сектору економіки за 
ІІІ квартал 2021 року

96
10.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15
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00191/08-17 Лист702/0/2-22
(В. Федорчук) ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про відновлення роботи КНП "Кушугумський 
центр первинної медико-санітарної допомоги"

97
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00206/08-06 Доручення995/0/1-22
(Д. Шмигаль) Про заохочення населення до 
вакцинації та виплату заробітної плати медичним 
працівникам

98
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00213/08-17 Лист800/0/2-22
(К. Мар'євич) АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
БУДІВНИЦТВА, ...
Про проведення семінарів щодо економії 
електроенергії

99
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00220/08-17 Лист793/0/2-22
(О. Ярема) Про надання дозволу на виготовлення 
копій з постанови КМУ від 23 грудня 2021 № 1384

100
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

00234/08-17 Лист863/0/2-22
Про проведення зустрічі радників з гендерних 
питань 21.01.2022 о 10-00

101
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00237/08-06 Доручення59639/1/1-21
(Д. Шмигаль) Про відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв у 2022-2023 роках

102
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00280/08-03 Розпорядження32-р
Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану 
товарних ринків

103
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання побутового та торговельного 

обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00107/08-23 Лист21-1313-08/99
Про надання інформації щодо виробників 
винограду

104
06.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання агропромислового комплексу, 

лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

Міністерство економіки

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
документа

00271/08-21 Лист4602-04/1415-06
Про виставково-ярмаркові заходи

105
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики

00022/08-22 Лист26/1.6-7.2-21925
Про припинення нелегального функціонування 
АЗС в Україні

106
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

00149/08-24 Лист22/9.3-139-22
Про надання інформації щодо необхідності 
забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

107
10.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

00047/08-23 Лист25/8-12/9-22
Про надання інформації щодо реалізації Стратегії 
зрошення та дренажу

108
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

00204/08-39 25/7-13/417-22
Про мистецький конкурс з нагоди Всесвітнього дня 
дикої природи

109
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00239/08-39 Лист25/8-23/596-22
Про процедури погодження Регіонального плану 
управляння відходами у Запорізькій області

110
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00240/08-22 Лист124/35/14-22
Про оновлення  інформації стосовно виконання 
плану заходів з реалізації Національної 
транспортної стратегії України до 2030 року

111
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

17



№
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00024/08-37 Лист15885/43.1
Про План заходів  до Державної 
національно-культурної програми розвитку 
народних художніх промислів на 2022-2025

112
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00081/08-37 Лист7/9.4
Про надання інформації щодо показників 
ефективності голів ОДА

113
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00085/08-42 Лист1/9.4
Про чисельність структурних підрозділів ОДА

114
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00118/08-37 Лист155/6.11.7
Про внесення об'єктів до Переліку об'єктів 
культурної спадщини

115
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00134/08-37 Лист216/6.11.6
Про об’єкт культурної спадщини по пр. Соборному 
(Леніна), 59 у м. Запоріжжі

116
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00157/08-37 Лист243/43.2
Про уточнення пропозицій до проєкту плану 
заходів з реалізації Стратегії розвитку читання на 
2022-2026 роки "Читання як життєва стратегія"

117
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00158/08-37 Лист246/43.2
Про надання інформації стосовно поповнення 
бібліотечних фондів

118
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00202/08-37 Лист263/5.11.2
Про висвітлення аудіороликів щодо безбар'єрності

119
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00233/08-37 Лист297/5.11.2
Про розміщення соціальних роликів до Дня 
Соборності

120
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

18
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00324/08-44 Лист370/9.2
Про надання інформації з виконання 
розпорядження КМУ № 179 від 21.03.2018 "Про 
затвердження плану заходів щодо зміцнення 
національної єдності, консолідації українського 
суспільства та підтримки ініціатив громадськості у 
зазначеній сфері"

121
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання діяльності громадських 

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

паперовий паперова

00328/08-37 Лист378/5.11.1
Про організацію роботи зі створення, становлення і 
розвитку системи національного спротиву 

122
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

00117/08-34 Лист110/5.1
Про надання інформації щодо кількості площинних 
споруд, на яких забезпечено будівництво

123
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00203/08-34 Лист172/3.2
Про здійснення Українсько-Польських обмінів 
молоддю

124
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00235/08-34 Лист211/3.3
Про надання пропозицій щодо присудження Премії 
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 
молоді у розбудові України

125
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

00093/08-48 Лист220/3/н
Про погодження Положення про атестацію 
педагогічних працівників, які забезпечують 
здобуття фахових компетентностей спеціалізованої 
освіти військового спрямування"

126
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00002/08-20 Лист1/23219-21
Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2022 
рік

127
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19
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00086/08-32 Лист1/97-22
Про фінансування приватних ЗЗСО у 2022 році

128
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00174/08-32 Лист1/304-22
Про стипендіальне забезпечення у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти

129
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00227/08-32 Лист1/377-22
Про стан виконання плану заходів з реалізації 
Концепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти

130
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00080/08-33 Лист26-04/79/2-22
Про врахуванні в роботі постанови головного 
державного санітарного лікаря України щодо 
роботи аеропортів від 31.12.2021 № 25

131
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00190/08-33 Лист03-40/469/2-22
Про фінансове забезпечення сфери охорони 
здоров’я та погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати медичним працівникам 

132
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00219/08-33 Лист17-02/577/2-22
Про аналіз показників та причин летальності від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

133
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00265/08-33 Лист25-04/778/2-22
Про надання для погодження щорічного 
регіонального плану функціонування та розвитку 
системи екстреної медичної допомоги

134
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00286/08-33 Лист26-04/796/2-22
Про проведення вакцинальної кампанії проти 
поліомієліту  дітей до 6 років 

135
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

20
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00007/08-19 Лист7/36.4/20294-21
Про надання інформації щодо діяльності агенцій 
регіонального розвитку

136
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00014/08-41 Лист7/36.3/20292-21
Про стан виконання у 2021 році Державної 
програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2021—2027 роки

137
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00045/08-19 Лист7/19/17-22
Про надання інформації щодо моніторингу стану 
завершення реалізації у 2021р проєктів ДФРР

138
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

00120/08-09 Депутатське звернення7/10.2/155-22
Про розгляд звернення гр. Ваніхіна В.А.

139
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00121/08-26 Лист7/10.1/176-22
Про участь у онлайн-нараді  12.01.2022 о 12-00 
щодо здійснення розрахунків підприємств 
теплопостачання за спожитий природний газ

140
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00161/08-26 Лист7/10.4/235-22
Про надання інформації щодо проблемних питань 
діяльності підприємств житлово-комунальної 
сфери

141
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00162/08-33 Лист7/19.4/242-22
Про питання звітування щодо надання допомоги 
застрахованим особам на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів

142
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00185/08-26 Лист7/10.1/278-22
Про надання інформації щодо обсягів фінансової 
підтримки на 2022 рік для підприємсмств ЖКГ

143
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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00266/08-29 Лист7/11/421-22
Про виконання Протоколу № 48 засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 
13.12.2021

144
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00023/08-28 Лист21965/0/2-21/20
Про направлення копій наказів

145
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00050/08-35 Лист22016/0/2-21/57
Про утворення міжвідомчої робочої групи щодо 
раннього втручання

146
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00088/08-35 Лист55/0/2-22/57
Про виконання нормативно-правових актів

147
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00102/08-35 Лист112/0/2-22/57
Про надання інформації щодо врегулювання 
питання запобігання та протидії домашньому 
насильству

148
05.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00103/08-35 Лист104/0/2-22/57
Про організацію навчального процесу в дитячих 
будинках-інтернатах

149
05.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00109/08-28 Лист137/0/2-22/56
Про надання пропозицій щодо довічних державних 
іменних стипендій 

150
06.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00110/08-28 Лист138/0/2-22/56
Про надання пропозицій щодо довічних державних 
стипендій для учасників бойових дій у період 
Другої світової війни

151
06.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова
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00216/08-28 Лист292/0/2-22/57
Про виконання пунктів 19.9, 19.22 рішення колегії 
Мінсоцполітики, затвердженого наказом 
Мінсоцполітики від 22.02.2021 № 100

152
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00218/08-28 Лист295/0/2-22/47
Про надання інформації щодо виконання 
Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі на період до 2025 року

153
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00238/08-20 Лист366/0/2-22/47
Про надання інформації щодо реалізації державної 
субвенції на створення мережі спеціалізованих 
служб  підтримки осіб, що постраждали від 
домашнього насильства

154
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00241/08-28 Лист365/0/2-22/47
Про надання інформації щодо затвердження плану 
невідкладних заходів із запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою 
статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 
насильства

155
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

00215/08-41 Лист216/04/08.5-22
Про надання інформації щодо актуальних програм 
міжнародної допомоги з розвитку підприємництва

156
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00078/08-20 Лист08040-10/2-2/85
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників апаратів державних органів

157
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00182/08-20 Лист33030-07-5/645
Про звітування щодо результатів діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту

158
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00217/08-20 Лист05230-10-6/815
Про надання відомостей щодо виконання 
бюджетної програми "Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів 
соціальнокультурної сфери"

159
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

00119/08-51 Лист1/06-6-91
Про надання інформації щодо статистики 
користувачів проєкту з цифрової грамотності 
Дія.Цифрова освіта

160
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00126/08-51 Лист1/04-2-122
Про необхідність підготовки 
фінансово-економічного обґрунтування до проекту 
постанови Кабінету Міністрів України "Питання 
мережі ситуаційних центрів"

161
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00253/08-51 Лист1/06-6-261
Про надання інформації щодо оцінки потреб в 
інформатизації ОДА та РДА 

162
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання інформаційних технологій та 

захисту інформації
паперовий паперова

00329/08-21 Лист1/06-3-324
Про затвердження Наказу "Про затвердження 
Основних вимог до якості обслуговування суб'єктів 
звернення"

163
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дніпрорудненський міськвиконком

00209/08-25 Лист08/21-24
Про завершення будівництва об'єкта 
"Реконструкція приймальної камери очисних 
споруд м. Дніпрорудне"

164
06.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

24



№
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

Енергодарський міськвиконком

00106/08-34 Лист01-01-43/11
Про реалізацію проєкту з будівництва льодової 
арени

165
05.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00061/08-40 Лист16967/03-32/03
Про державну реєстрацію права власності на 
земельну ділянку

166
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00225/08-27 Лист02/03-24/00087
Про підписання договору суперфікції

167
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00317/08-34 Лист02/03-21/00116
Про стан реалізації завдань щодо будівництва в 
м.Запоріжжя проєкту з будівництва спортивної 
споруди зі штучним льодом

168
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00318/08-22 Лист03/03-29/00086
Про передачу автодороги М-18 
Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта до державної 
власності 

169
11.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00153/08-43 Лист02-55/1034-1
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Михалько О.А.

170
31.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Гуляйпільська міська рада

00112/08-20 Лист02-26/1091
Про фінансування природоохоронних заходів

171
31.12.2021від

№
від 06.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00325/08-43 Лист02-13/22
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїні" 
Тарасенко Т.М.

172
11.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада
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00051/08-26 Лист08/46-1548
Про обмеження питного водопостачання

173
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

00198/08-25 Лист130/04-04
Про некоректний акт прийому-передачі об'єкту 
завершеного будівництва - амбулаторії 
монопрактики в с. Велика Знам'янка

174
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Приморська міська рада

00131/08-27 Лист02-35/0002
Про визначення державних та регіональних 
інтересів

175
04.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00322/08-20 Лист04-11/0072
Про заяву щодо надання субвенції на розробку 
комплексного плану просторового розвитку 
Приморської територіальної громади

176
11.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00037/08-09 Лист01
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про надання інформації щодо отримання медичної 
допомоги жителями Кушугумського р-ну

177
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

00058/08-54 Лист6270/01-11
Про затвердження обласної Програми штучного 
розведення водних біоресурсів

178
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00059/08-54 Лист6274/01-11
КЗ "К.-ДНІПРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ"
Про виділення коштів на придбання обладнання 
для стоматологічного кабінету

179
30.11.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00060/08-54 Лист6275/01-11
КЗ "К.-ДНІПРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ"
Про виділення коштів на придбання обладнання 
для харчоблоку

180
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00100/08-54 Лист6398/01-11
Про надання копії акту перевірки Запорізького 
обласного центру служби крові

181
05.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00140/08-54 Лист6381/08-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМАНОЛОГІЧНИЙ... ЦЕНТР"
Про виділення коштів для вирішення проблемних 
питань

182
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00141/08-54 Лист6425/01-27
Про розроблення регіональної програми щодо 
забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 
захворювання, лікарськими засобами та харчовими 
продуктами

183
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00142/08-54 Лист6405/01-11
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про закінчення робіт з будівництва амбулаторії 
групової практики

184
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00192/08-54 Лист0007/01-11
КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання 
гінекологічного крісла для інвалідів

185
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00210/08-54 Лист6365/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
та підприємств водопостачання

186
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00211/08-54 6330/01-11
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій 
та підприємств водопостачання

187
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00333/08-54 Лист6333/01-11
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію системи 
водовідведення смт Веселе

188
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00027/08-22 Лист690/Сл-19658-12
Про надання інформації щодо розвитку 
адміністративної території

189
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00114/08-22 Лист690-Сл-166-0122
Про припинення газопостачання 11,01-12.01.2022  
с.Відрадне

190
05.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00222/08-22 Лист69003-Сл-457-01
Про позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та 
НС з питань ліквідації аварійних ситуацій в 
газорозподільній системі

191
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00167/08-49 Лист910/9577/21
Про заяву щодо внесення змін до апеляційної 
скарги

192
05.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00168/08-33 Лист7/12
Про надання переліку закладів охорони здоров'я та 
підприємств, задіяних у виробництві кисню

193
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00172/08-22 Лист16-17а-03
Про організацію зустрічі 25.01.2022

194
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Військові частини

00133/08-48 Лист3/33/11/1-3888
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про хід виконання заходів обласної програми у 
2021 році

195
31.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Питання оборонної та мобілізаційної 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00011/08-20 Лист1-8-6/2177-21
АЗОВСЬКИЙ РИБООХОРОННИЙ ПАТРУЛЬ
Про виділення коштів на безпілотний літальний 
апарат

196
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00028/08-39 Лист218
ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНІК"
Про аналітичну записку щодо ситуації на ринку 
вивезення побутових відходів у м.Запоріжжі

197
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00035/08-39 Лист15
ТОВ НВФ "ФОРУМ"
Про надання інформації щодо звернень 
громадськості з питання підготовки матеріалів і 
намір отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин ТОВ НВФ "Форум"

198
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00054/08-39 Лист43
ТОВ "ЛАХТІ ЛТД"
Про звернення громадян щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин

199
23.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

00164/08-22 Лист387
ТОВ "АТП АСА"
Про відсутність можливості продовжувати 
обслуговування автобусних маршрутів

200
06.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00165/08-22 Лист1
ТОВ "АТП АСА"
Про призначення тимчасовим перевізником на 
автобусних маршрутах

201
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00180/08-43 Лист02
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Бричова І.В. та Лигкодима М.Є.

202
05.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

00242/08-40 Листб/н
ТОВ "СИМВОЛ 2005"
Про оформлення Договору оренди земельної 
ділянки

203
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00259/08-39 Лист7
ТОВ "СТАР ВЕЙ 2019"
Про надання інформації щодо звернень громадян 
стосовно одержання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин

204
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00020/08-48 Лист23-7799
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
Про перелік осіб, які підлягають обсервації 

205
24.11.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00026/08-26 Лист7017/23
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про зміни даних, що додавались до заяви про 
видачу ліцензії

206
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00044/08-22 Лист2071/12-2021
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання реєстрових карт

207
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00075/08-22 Лист2066/12-2021
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про погодження проєкту будівництва 
пасажирського терміналу

208
28.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова
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00138/08-25 Лист07/01727
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження Титулу об'єкта будівництва 
"Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до 
вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. 
Шевченка до вул. Калібрової в м.Запоріжжі"

209
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00143/08-26 Лист01
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР "ГІДРОПРОЄКТ"
Про публікацію заяви про наміри щодо здійснення 
реконструкції зовнішніх мереж водопостачання

210
05.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00144/08-40 Лист15
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 02.07.2021 № 15 щодо 
надання земельних ділянок у постійне 
користування

211
05.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00151/08-43 Лист1
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ 
(ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 
КОМУНАРІВСЬКОГО РАЙОНУ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Андрусика С.П. (та інші)

212
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00152/08-43 Лист2
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ 
(ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ) 
КОМУНАРІВСЬКОГО РАЙОНУ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Гурської Н.М.

213
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00166/08-26 Лист2022/01
ОСББ "НАДІЯ 45"
Про капітальний ремонт будинку по вул. 
Л.Українки, 45 в м.Оріхів

214
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

31



№
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

00170/08-41 Лист3
БО "МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про стан реалізації проєктів міжнародної технічної 
допомоги

215
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання зовнішньоекономічних 

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

паперовий паперова

00226/08-22 Лист01-1/1212
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії та потужності на лютий 2022 
року

216
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00275/08-40 Лист01-09/37
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про надання земельних ділянок державної 
власності в постійне користування

217
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00278/08-20 Лист11
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про субвенцію на утримання приміщень 
структурних підрозділів ЗОДА

218
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00291/08-48 Лист23-112
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання інформації щодо осіб, які підлягають 
обсервації

219
10.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00295/08-39 Листб/н
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про утилізацію небезпечних хімічних речовин

220
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

КУ "Обласний контактний центр" ЗОР

00186/08-42 Лист9
Про преміювання Савенкової О.О. за січень 2022 
року

221
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00187/08-42 Лист8
Про встановлення надбавки Савенковій О.О.

222
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00207/08-18 Лист12
Про роботу КУ "Запорізький обласний контактний 
центр" ЗОР за 2021 рік

223
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання звернення громадян, 

Урядового контактного центру
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00055/08-37 Лист5.62
БО "РОМСЬКИЙ ЖІНОЧІЙ ФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про участь у зустрічі щодо опитування осіб з 
інвалідністю ромської національності 17.01.2022 об 
11-00

224
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

00091/08-37 Лист001
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПАС"
Про проведення фестивалю  "Козацька коляда" 
08.01.2022 о 13-00

225
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00196/08-26 Лист129/22/08
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗМР
Про оплату послуг з водопостачання КП 
"Михайлівський сількомунгосп"

226
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00197/08-26 Лист128/22/08
КП "ВОДОКАНАЛ" ЗМР
Про оплату послуг з водопостачання КП 
"Облводоканал" ЗОР

227
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

Суди

00230/08-49 Лист331/1475/19
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 14.01.2022

228
03.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00231/08-49 Лист323/946/21
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду на 26.01.2022

229
31.12.2021від

№
від 12.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова
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00272/08-49 Лист326/2451/21/31/2
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду по справі Бута А.В. та 
Гобова Є.О.

230
05.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00273/08-49 Лист326/2450/21/34/2
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду по справі Чаплигіна І.С. та 
Єлагіна Н.В.

231
05.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00274/08-49 Лист326/2454/21/28/2
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про копію ухвали суду по справі Новікова Д.Ю. та 
Гобова Є.О.

232
05.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Установи культури

00268/08-37 Лист4
ПУ "НОВИЙ ТЕАТР"
Про організацію масштабного музичного прєкту до 
Дня незалежності України 26, 27, 28 років

233
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання культури, туризму, 

національностей, міграції та релігії
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00199/08-39 Лист01-10/7
КП "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3"
Про звернення громадян щодо надання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря

234
10.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання екології, використання 

природних ресурсів і охорони довкілля
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Офіс Президента України

00116/08-16 Лист09-07/1
Про проведення селекторної наради 10.01.2022 о 
13-00

235
06.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ паперовий паперова

00205/08-16 Лист44-01/1
(Р. Шурма) Про надання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 10.01.2022

236
10.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова
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00316/08-16 Лист09-07/2
(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
17.01.2022 о 13-00

237
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Президент України

00036/08-02 Указ687/2021
Про звільнення в запас військовослужбовців  
строкової військової служби , строки проведення 
чергових призовів та чергові призови громадян 
України на строкову військову службу у 2022 році

238
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00171/08-20 Лист01-25/0033
Про розподіл бюджетних асигнувань

239
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00013/08-25 Лист01-28/1265
Про прискорення будівництва гідротехнічних 
споруд с. Водяне

240
16.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00115/08-26 Лист2764/01-13
Про розгляд звернення НДУ Яцик Ю.Г. щодо 
порушення прав громадян під час отримання 
послуг з водопостачання

241
02.12.2021від

№
від 06.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00229/08-22 Лист03.1-32/0028
Про передачу паспорту маршруту

242
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Заводська райадміністрація

00053/08-43 Лист1316/01-23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Караліній Н.В.

243
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ Питання нагородження працівників, 

присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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00255/08-20 Лист3185/01-31
Про виділення коштів на реконструкцію 
експлуатаційної свердловини на воду в смт. 
Тернувате

244
11.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00039/08-50 Лист01-26/859
Про надання копій розпоряджень

245
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00189/08-40 Лист3018/01-55
Про дотримання вимог земельного законодавства 

246
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні ради

00173/08-33 Лист01-38/39
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вивчення ситуації, яка склалася у 
Кушугумській ЦПМСД №3

247
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00176/08-32 Лист0077
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання щодо освітнього процесу 
КЗ "Новомиколаївський ЗЗСО І-ІІІ ст."

248
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00228/08-20 Лист039/01-23
ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на ремонт доріг

249
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00256/08-34 Лист02-01-20/0016
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про облаштування спортивного майданчика

250
12.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова
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00260/08-20 Лист0042
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про податковий борг по майновим податкам

251
05.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00292/08-26 Лист0089
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення водопостачання і військовому 
містечку № 12

252
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання житлово-комунального 

господарства, ліцензування
паперовий паперова

00294/08-20 Лист0092/02-29
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на усунення недоліків на 
об'єкті "Полігон твердих побутових відходів у с. 
Велика Білозерка"

253
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00321/08-20 Лист03.1-12/4517
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про стан реалізації у 2021 році природоохоронних 
заходів

254
04.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ внутрішнього аудиту

00221/08-20 Лист04-01/012
Про направлення Моніторингу впровадження 
аудиторських рекомендацій

255
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

00193/08-42 Лист04/03-17
Про сприяння участі керівних працівників і 
спеціалістів апарату та структурних підрозділів 
облдержадміністрації у проведенні навчання

256
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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00006/08-20 Лист11-09.1-06/63
Про виділення коштів на придбання витратних 
матеріалів

257
04.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00012/08-20 Лист05.1-09.1-06/119
Про порядок повернення коштів

258
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00113/08-29 Лист5301-101/5302
Про стан пожежної та техногенної безпеки закладів 
охорони здоров'я ЗОР

259
06.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00177/08-29 Лист5301-140/5302-4
Про надання інформації щодо поданих позовів до 
адміністративного суду

260
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

00087/08-49 Листб/н
Про роз'яснення ухвали суду від 31.05.2021 по 
справі № 280/906/21

261
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00319/08-40 Лист13-8-0.82-179/2-
Про погодження плану роботи на 2022 рік

262
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

00048/08-39 Лист263
05.01.2022від

№
від 04.01.2022
№ паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00040/08-46 Лист11582/71/01-202
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ФОП Козлова 

264
20.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00104/08-46 Лист27/75-2022-СВ
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ 
ВП №3

265
04.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00111/08-46 Лист43/55/107/01-202
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Про надання інформації щодо отримання дозволів 
на викиди забруднюючих речовин

266
06.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00163/08-46 Лист1271/01/08-2021
Про надання інформації щодо підприємств, на 
території яких можливе зберігання вилученого 
автотранспорту з паливом

267
30.12.2021від

№
від 11.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00323/08-46 Лист111св/46/04-202
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ № 4 ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Паперова фабрика 
"Рома"

268
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Головне управління статистики

00175/08-19 Лист05-15/14/05-22
Про надання інформації з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України по 
Запорізькій області станом на 10.01.2022 перелік 
суб'єктів, діяльність яких є обслуговування об'єктів 

269
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання соціально-економічного 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00063/08-49 Ухвала908/1724/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

270
28.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00064/08-49 Ухвала908/1727/19
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Анхель Альянс"

271
28.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00065/08-49 Ухвала908/2630/13
Про ухвалу суду у справі ТОВ "Ріск"

272
22.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура
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00071/08-46 Лист54-340-21
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про порушення у сфері містобудування  гаражним 
кооперативом  "Спілка

273
11.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00262/08-49 Лист15/2-2018-21
Про касаційну скаргу по справі ТОВ "АЛВС"

274
11.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

00074/08-28 Лист10/01-17
Про надання інформації щодо забезпечення 
розвитку у сфері малого та середнього 
підприємництва

275
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00062/08-49 Лист340/7790/21/542
Про відкриття впровадження в адміністративній 
справі Гордієнко В.В.

276
29.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00067/08-49 Лист280/12662/21/53
Про ухвалу суду у справі Гордієнка В.В.

277
28.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00224/08-49 Ухвала280/906/21
Про ухвалу суду щодо призначення заяви до 
судового розгляду по справі Долинської сільської 
ради Запорізького району

278
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Правові питання паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

00057/08-39 Лист10-2-6/2881-21
Про надання інформації щодо меморандуму про 
співпрацю

279
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00146/08-48 Лист23-7894
8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання інформації про осіб, які підлягають 
обсервації

280
31.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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00267/08-46 Лист17-02-377
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У 
МІСТІ МЕЛІТОПОЛІ
Про надання інформації щодо земельної ділянки  в 
акваторії Утлюцького лиману Азовського моря на 
території Якимівського р-ну

281
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

00327/08-42 Лист2/11-4/22
Про участь в онлайн-опитуванні для працівників 
служб управління персоналом

282
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

00092/08-48 Лист760/ск
Про підготовку призову громадян України на 
строкову військову службу весною 2022 року

283
31.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00212/08-48 Лист37
Про надання інформації щодо стану організації та 
ведення військового обліку призовників та 
військовозобов'язаних на території Запорізької 
області

284
06.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

00032/08-46 Лист1535/02
ПРИАЗОВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДВС У 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
Про постанову щодо зупинення вчинення 
виконавчих дій у справі ФГ "В-Фермер"

285
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Прокуратура

00056/08-46 Лист54-5440вих-21
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо грошової 
компенсації ФГ "Кривохатько В.В."

286
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

41



№
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

00069/08-49 Лист52-5305.2
ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву у справі ТОВ 
"ДОБРОБУТ-КОМФОРТ"

287
30.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00094/08-46 Лист50-65-вих22
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо передачі 
Берестівській сільській раді у комунальну власність 
земельної ділянки 

288
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00095/08-46 Лист50-64-вих22
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про розрахунок недоодержаних доходів за 
користування земельними ділянками

289
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00101/08-46 Лист50-86вих-22
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо повернення у 
власність ТГ земельної ділянки

290
05.01.2022від

№
від 06.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00129/08-46 Лист54-79вих-22
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо припинення права 
постійного користування земельною ділянкою

291
05.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00130/08-46 Лист54-78вих-22
ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо припинення права 
постійного користування земельною ділянкою

292
05.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00139/08-46 Лист53-5923вих-21
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо порушення 
земельного законодавства 

293
31.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00145/08-46 Лист51/1-17вих22
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРУ
Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
які перебували у постійному користуванні ДП 
"К.-Дніпровське лісове господарство"

294
04.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00156/08-46 Лист50/1-6765вих-21
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо повернення 
земельних ділянок

295
24.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00179/08-46 Лист50-93вих-22
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів ТОВ 
"Біогрант"

296
06.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00208/08-46 Лист53-96вих-22
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо користування 
земельною ділянкою ДП "Пологівське 
лісомисливське господарство"

297
10.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00214/08-46 Лист51/1-121ВИХ-22
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про створення ботанічного заказника місцевого 
значення "Цілинні водохооронні землі"

298
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00223/08-49 Лист55-243вих-22
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про повідомлення з питань представництва 
інтересів держави в суді по справі ПП 
"Цареводарівка" 

299
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00254/08-46 Лист57-122вих-22
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо об'єкту культурної 
спадщини "Млин Германа Нібурі" в м. Запоріжжя

300
13.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова
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00276/08-46 Лист51/1-82вих-22
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо компенсації 
відсоткової ставки за кредитами ТОВ "Конвеєр"

301
06.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Правові питання паперовий паперова

00277/08-46 Лист51/1-78вих-22
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо компенсації 
відсоткової ставки за кредитами ФГ "Ястреб"

302
06.01.2022від

№
від 13.01.2022
№ Правові питання паперовий паперова

00279/08-46 Лист51-122вих22
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про проведення службового розслідування за 
фактами порушень порядку перевезення дітей 

303
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00287/08-46 Лист51/1-120вих-22
ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо відмежування 
ботанічного заказника "Цілинні водоохоронні 
землі" у К.-Дніпровському р-ні

304
12.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00293/08-46 Лист50/1-163вих-22
БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земель 
лісогосподарського призначення на території 
Приморської міської ради

305
11.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00031/08-46 Лист15/4-2431-21
Про повідомлення щодо вжиття заходів 
представницького характеру у справі ФОП 
Калмикова О.С.

306
29.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00068/08-49 Лист15/4-2448-21
Про позовну заяву у справі ДП "Риба"

307
31.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00178/08-46 Лист53-2ВИХ-22
ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання відомостей щодо укладення 
охоронних договорів 

308
04.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Правові питання паперовий паперова
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РП "Придніпровська залізниця"

00009/08-22 ЛистН/НЗЕ-21/937
Про Меморандум про співробітництво

309
24.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

00010/08-22 ЛистН/НЗТ-21/939
Про підписання Меморандуму про співпрацю

310
24.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання промисловості, роботи 

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

00147/08-46 Лист24331/41/32/02-2
Про закриття несанкціонованих ринків

311
09.12.2021від

№
від 10.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00252/08-46 Лист24100/41/32/03-2
Про освітлення проїзної частини вулиці Каховська 
у м.Василівка

312
24.12.2021від

№
від 13.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

00263/08-46 Лист24099/41/32/03-2
Про освітлення проїзної частини вулиць 
с.Гасанівка Вільнянського району

313
24.12.2021від

№
від 13.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

00082/08-21 Лист500-29/01-18817
Про дотримання законодавства щодо державної 
допомоги

314
31.12.2021від

№
від 05.01.2022
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

00021/08-21 ЛистВИХ №8987/0/
Про проведення планових перевірок

315
30.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова
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00137/08-21 ЛистВИХ №79/0/20
Про надання інформації щодо регуляторності 
рішень органів місцевого самоврядування про 
встановлення місцевих податків і зборів

316
10.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання приватизації, управління 

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

паперовий паперова

Державна служба статистики України

00083/08-19 Лист05.2-14/2-22
Про надання інформації по індикаторах гендерної 
рівності

317
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00099/08-29 Лист16-108/162-2
Про захисну споруду цивільного захисту

318
05.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання цивільного захисту населення, 

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів

00105/08-42 Лист24-9/14590
Про погодження призначення Катченка В.Є.

319
30.12.2021від

№
від 06.01.2022
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00008/08-40 Лист22-28-0.222-165
Про окремі питання застосування постанови 
Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 
p. № 1147

320
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

00201/08-40 Лист6-28-0.222-275/2
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель за 2021 рік

321
11.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання використання та охорони 

земель
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00135/08-22 Лист2-01/16/5-22
Про надання інформації щодо інвестиційних 
проєктів, що реалізуються із залученням МФО та 
МТД

322
10.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне космічне агентство України
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00331/08-22 Лист129--3.5
Про участь в об'єднавчій конференції та установчих 
зборах Всеукраїнського об'єднання 
інноваційно-космічних кластерів 20.01.2022 о 10-30

323
14.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

00079/08-35 Лист0000-030101-3/4
Про виконання нормативно-правових актів щодо 
видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок 
малюка"

324
04.01.2022від

№
від 05.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

00160/08-28 Лист0000-0204-5/205
Про Типову програму для постраждалих осіб та 
зміни Типової програми для кривдників

325
10.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00181/08-28 Лист0000-030201-0/3
Про надання інформації щодо забезпечення у 2021 
році осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю 
автомобілями, реабілітаційними послугами тощо

326
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00183/08-28 Лист0000-0204-5/208
Про форму направлення для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі

327
11.01.2022від

№
від 11.01.2022
№ Питання соціального забезпечення та 

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

паперовий паперова

00232/08-35 Лист0000-030102-0/4
Про організацію навчального процесу в дитячих 
будинках-інтернатах

328
12.01.2022від

№
від 12.01.2022
№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 

дитинства
паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00315/08-47 Лист31-01/1697-22
Про надання інформації щодо премій та надбавок 
за інтенсивність праці голови облдержадміністрації

329
13.01.2022від

№
від 14.01.2022
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національний банк України

00128/08-20 Лист13-0005/1051
Про співпрацю у Всеукраїнській  інформаційній 
кампанії з протидії  платіжному шахрайству

330
06.01.2022від

№
від 10.01.2022
№ Питання фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Рада національної безпеки і оборони України

00004/08-48 Лист5963/32-04/2-21
Про надання витягу з протоколу засідання РНБО 
України від 30.12.2021 року № 38

331
31.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Служба безпеки України

00019/08-46 Лист6/10130
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 09.06.2021 №586-р

332
20.12.2021від

№
від 04.01.2022
№ Правові питання та взаємодія з 

правоохоронними органами
паперовий паперова

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