
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.01.22 по 21.01.22

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Заступники голови ОДА

00396/08-20 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про виділення додаткових коштів з обласного 
бюджету на 2022 рік Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

1

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00457/08-42 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про відрядження Л. Бухаріної до м. Києва 
24-25.01.2022

2

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00476/08-33 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Департамент охорони здоров'я)
Про поточний стан справ КНП "Госпіталь 
ветеранів війни" ЗОР та нерухомого майна по вул. 
Ленській, 45 у м. Запоріжжя

3

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00586/08-43 Доповідна запискаб/н

Р. ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про оголошення подяки колективу ВСП 
"Бердянський машинобудівний фаховий коледж"

4

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

Керівник апарату ОДА

00414/08-20 Доповідна запискаб/н

З. БОЙКО (Відділ фінансового забезпечення 
апарату)
Про збільшення фінансування Запорізького 
регіонального центру підвищення кваліфікації та 
КУ "Запорізький обласний контактний центр" ЗОР 
у 2022 році

5

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



№
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

Комітети Верховної Ради України

00509/08-09 Депутатське звернення04-18/17-2022/1

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про розгляд звернення гр. Галеєва А.Є. щодо 
перешкоджання КНП "Міська лікарня №9" у 
проведенні розслідування в кримінальному 
провадженні, відкритого за фактом смерті гр. 
Галеєва В.А.

6

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

00382/08-09 Депутатське звернення288д9/12-2022/1

НДУ М. НІКІТІНА
Про виділення коштів на будівництво підвідного 
газопроводу до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, 
Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району

7

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00420/08-15 Лист320.2/22/37

Про призначення Ковгана С.А. 

8

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00462/08-15 Лист361.2/22/28.3

Про надання інформації щодо результатів 
виконання Програми запобігання та протидії 
домашньому насильству

9

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти

00346/08-20 Листб/н

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я"
Про надання інформації щодо організації 
навчального процесу під час пандемії

10

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00352/08-33 Лист6-04-5.00/10

ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"
Про надання інформації щодо виробництва кисню

11

13.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00356/08-22 Лист83/88

ТОВ "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ "ЗОЛОТИЙ ФОНД"
Про надання списку кращих підприємств з 
виробництва харчових продуктів для внесення в 
Книгу Пошани "Золотий фонд"

12

17.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

00363/08-41 Лист5

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ
Про запрошення на навчання за програмою "MBA 
in Public administration" 

13

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00392/08-49 Лист326/2451/21

ГОБОВ Є.О.
Про апеляційну скаргу на ухвалу Приморського 
районного суду Запорізької області від 04.01.2022 у 
справі 326/2451/21

14

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00406/08-22 Листб/н

ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про проведення перевірок

15

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

00407/08-22 Листб/н

ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про проведення перевірок

16

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

00408/08-22 Листб/н

ТОВ "АТП АСА"
Про проведення перевірок

17

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

00409/08-22 Листб/н

ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП - 12338"
Про проведення перевірок

18

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00410/08-22 Листб/н

ТОВ "КОЗАЦЬКА НИВА"
Про проведення перевірок

19

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

00411/08-22 Листб/н

ТОВ "АТП - 12307"
Про проведення перевірок

20

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

00412/08-22 Листб/н

ФОП ГУБКО В.Ф.
Про проведення перевірок

21

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

00437/08-37 Листб/н

МГО "ІНСТИТУТ ПРАВ ЛЮДИНИ І 
ЗАПОБІГАННЯ ЕКСТРЕМІЗМУ ТА 
КСЕНОФОБІЇ"
Про співпрацю 

22

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00442/08-41 Лист2022-EUAM-015

КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ
Про організацію зустрічі 26.01.2022 о 10-00 

23

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00443/08-43 Лист4

ГО "ПРАВОВА СКЕЛЯ"
Про нагородження Луца Д.М.

24

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

00445/08-33 Лист05/01

БФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про включення до робочої групи представника 
благодійного фонду Огородову Т.М. та експерту 
Департаменту охорони здоров'я ЗОДА Чернишову 
Л.І.

25

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00446/08-21 Лист06/01

БФ "ЄДНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ"
Про участь у прес-конференції офлайн 25.01.2022 о 
12.30 в готелі "Інтурист"

26

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

00487/08-33 Лист9/04-5.00/10

МЕТІНВЕСТ
Про надання інформації щодо виробництва кисню

27

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00506/08-49 Адвокатський запитб/н

АДВОКАТ ВІТЬКО С.Г.
Про надання інформації щодо укладення договорів 
правової допомоги

28

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00521/08-40 Лист16/34

ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" 
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

29

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00527/08-21 Лист06/90

ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про надання звіту щодо виконання показників 
ефективності використання державного майна

30

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

00529/08-20 Лист01-027

КП "ФАРМАЦІЯ"
Про виділення коштів на реконструкцію будівлі 

31

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00547/08-40 Лист33

ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

32

19.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00548/08-20 Лист165/11/20-22

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКСПЕРТИЗ
Про виділення коштів на придбання комп'ютерної 
техніки 

33

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00551/08-26 Лист03/01/22

АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про законодавчі вимоги щодо підтвердження 
фахового рівня управителями багатоквартирних 
будинків

34

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00553/08-40 Лист35

ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

35

19.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Суди

00393/08-49 Лист908/671/18(908/

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду по справі ТОВ "Андрівський 
гранітний кар'єр"

36

10.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00395/08-49 Ухвала910/9577/21

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД
Про ухвалу суду по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

37

10.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00425/08-49 Постанова340/698/20

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД
Про постанову суду по справі Гордієнка В.В.

38

04.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00534/08-49 Ухвала335/12647/21/45

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про УХВАЛУ суду по справі Кикош С.В.

39

13.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

00364/08-03 Постанова12

Про запровадження сертифікації працівників 
підрозділів внутрішнього аудиту та внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 28 
вересня 2011 р. № 1001

40

12.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00365/08-03 Постанова18

Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України  від 11 грудня 1992 р. № 698

41

12.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00368/08-06 Доручення9681/2/1-21

(Д. Шмигаль) Про надання інформації щодо 
відновлення проведення конкурсів на зайняття 
посад державної служби 

42

17.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00377/08-17 Лист1299/0/2-22

(К. Мар'євич) Про звернення депутатів Запорізької 
міської ради щодо виконання вимог Закону 
України "Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи"

43

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00383/08-03 Постанова19

Про затвердження Порядку організації та 
проведення біржових торгів з продажу природного 
газу власного видобутку для задоволення потреб 
суб’єктів господарювання, основним видом 
діяльності яких є виробництво продовольчих 
товарів, що мають істотну соціальну значущість

44

12.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

00384/08-03 Постанова1442

Про затвердження Типового положення про штаб 
зони (району) територіальної оборони

45

29.12.2021від

№

від 18.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

00385/08-03 Постанова1443

Про затвердження Порядку організації та 
здійснення загальновійськової підготовки громадян 
України до національного спротиву

46

29.12.2021від

№

від 18.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

7
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00386/08-03 Постанова1445

Деякі питання реалізації положень Закону України 
“Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 
Україні”

47

29.12.2021від

№

від 18.01.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

00387/08-03 Розпорядження41-р

Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Стратегії комунікації з питань євроатлантичної 
інтеграції України на період до 2025 року

48

12.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

00417/08-06 Депутатське звернення972/1/1-22

(Д. Шмигаль) Про розгляд проєкту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж міста Мелітополя 

49

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00460/08-17 Лист1338/0/2-22

(В. Федорчук) ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД 
ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ, 
ЗАГИБЛИХ У МИРНИЙ ЧАС
Про підтримку сімей військовослужбовців, які 
загинули у мирний час

50

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00461/08-06 Доручення57852/13/1-21

(І. Верещук) Про додаткові заходи з відзначення та 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

51

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00463/08-06 Доручення1655/1/1-22

(Д. Шмигаль) НДУ НІКІТІНА М.В.
Про заборону розробки корисних копалин 
Гуляйпільського родовища на території 
Гуляйпільської міської територіальної громади

52

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00477/08-17 Лист1455/0/2-22

УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ КМУ З 
ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Про імплементацію Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
"Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року на 
регіональному рівні

53

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

8
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00507/08-06 Доручення48958/7/1-21

(О. Стефанішина) Про виконання плану заходів із 
реалізації домовленостей, досягнутих під час 
Дванадцятого засідання Спільної 
Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та 
економічного співробітництва

54

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00508/08-06 Доручення1058/1/1-22

(О. Сетфанішина) Про аналіз стану дотримання у 
2021 році державними органами законодавства у 
сфері зовнішніх зносин

55

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

00510/08-06 Доручення49518/134/1-20

(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів щодо передачі 
об’єктів у комунальну власність територіальних 
громад 

56

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

00511/08-06 Доручення2091/0/1-22

(Д. Шмигаль) Про вжиття заходів за результатами 
наради від 17.01.2022 щодо будівництва нових 
сміттєпереробних заводів та інше

57

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00512/08-06 Доручення2090/0/1-22

(Д. Шмигаль) Про оплату праці медичних 
працівників

58

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00513/08-06 Доручення2095/0/1-22

(Д. Шмигаль) Про реконструкцію та відновлення 
роботи підприємств з кількістю працюючих понад 
500 осіб та залучення інвестицій

59

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

00514/08-06 Доручення1023/1/1-22

(Д. Шмигаль) Про підсумки проведення в ТПП 
України ІІІ-го Форуму індустріальних парків

60

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання зовнішньоекономічних 
відносин, міжнародного 
співробітництва, прийому іноземних 
делегацій, встановлення  виробничих, 
наукових і культурних зв'язків, 
залучення інвестицій

паперовий паперова

9
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00554/08-03 Постанова1448

Про затвердження Порядку застосування членами 
добровольчих формувань територіальних громад 
особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час 
виконання завдань територіальної оборони

61

29.12.2021від

№

від 21.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

00555/08-17 Лист1737/0/2-22

(О. Ярема) Про вивчення практики проведення 
консультацій з громадськістю у 2021 році

62

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання діяльності громадських 
організацій, профспілок, політичних 
блоків, партій і рухів та проведення 
мітингів і страйків

паперовий паперова

00559/08-06 Доручення1672/88/1-21

(І. Верещук) Про перегляд матеріальних носіїв 
інформації з грифами обмеження доступу 
колишнього СРСР

63

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

00562/08-03 Постанова1447

Про затвердження Порядку організації, 
забезпечення та проведення підготовки 
добровольчих формувань територіальних громад 
до виконання завдань територіальної оборони

64

29.12.2021від

№

від 21.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

00563/08-03 Постанова1449

Про затвердження Положення про добровольчі 
формування територіальних громад

65

29.12.2021від

№

від 21.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

00564/08-03 Постанова38

Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на розвиток мережі центрів надання 
адміністративних послуг

66

19.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00565/08-03 Постанова1440

Деякі питання реалізації програми державних 
гарантій медичного обслуговування населення у 
2022 році

67

29.12.2021від

№

від 21.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10
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00569/08-06 Доручення814/1/1-22

(Д. Шмигаль) Про удосконалення питань взаємодії 
складових сектору безпеки та оборони держави в 
ході підготовки та запровадження заходів 
правового режиму воєнного стану

68

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

00577/08-17 Лист1828/0/2-22

(В. Федорчук) Про звернення депутатів Запорізької 
обласної ради щодо своєчасного та достатнього 
фінансування установ, закладів охорони здоров’я та 
комунальних некомерційних підприємств, які 
надають вторинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу за програмою медичних гарантій 
медичного обслуговування населення

69

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства

00454/08-23 Лист21-1323-08/662

Про засідання Робочої групи щодо підтримки 
експорту вітчизняної сільськогосподарської 
продукції 20.01.2022 о 14-30 

70

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Ринкові відносини і реформування в 
АПК

паперовий паперова

00464/08-31 Лист21-1650-08/680

Про проведення щотижневого моніторингу 
закупівельних цін на сільськогосподарську 
продукцію та цін виробників

71

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання побутового та торговельного 
обслуговування, громадського 
харчування, тендери

паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

00341/08-46 Лист1523/1/35-2022

Про погодження проєкту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення діяльності системи електронної 
допомоги  населенню за єдиним телефонним 
номером 112"

72

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Міністерство економіки

00502/08-21 Лист3213-06/2748-07

Про погодження проєкту розпорядження КМУ 
"Про визначення суб'єктів управління окремим 
індивідуально визначеним майном"

73

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

00419/08-19 Лист22/8.2-363-22

Про забезпечення належного звітування відповідно 
до розпорядження КМУ від 29.09.2021 № 1171-р

74

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

00389/08-39 Лист25/7-11/680-22

Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах 
ландшафтного заказника загальнодержавного 
значення "СТАРОБЕРДЯНСЬКИЙ" на 2022.

75

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00390/08-39 Лист25/7-11/681-22

Про затвердження лімітів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах 
ландшафтного заказника загальнодержавного 
значення "АЛТАГИРСЬКИЙ" на 2022.

76

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00501/08-39 Лист25/1-17/963-22

Про надання пропозицій на 2022 рік щодо 
фінансування природоохоронних заходів

77

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00536/08-39 Лист25/8-23/1010-22

Про формування секторальної політики скорочення 
викидів метану

78

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00455/08-22 Лист431/47-22

Про засідання Робочої групи щодо перевезень 
пасажирів залізничним транспортом 25.01.2022 об 
11-00

79

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

00515/08-43 Лист579/25.2

Про нагородження відомчими заохочувальними 
відзнаками МКІП

80

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00421/08-34 Лист385/15

Про звіт щодо виконання Державної цільової 
соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на період до 2025 року

81

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00503/08-34 Лист445/5.1

Про надання звіту щодо виконання Державної 
цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на період до 2024 року

82

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

00545/08-48 Лист220/428

Про облаштування місць розміщення військових 
частин Сил територіальної оборони ЗС України

83

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00334/08-32 Лист1/591-22

Про проведення наради керівників департаментів 
освіти 24.01.2022

84

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00338/08-20 Лист1/593-22

Про використання видатків розвитку освітньої 
субвенції у 2022 році (розпорядження КМУ від 
15.12.2021 №1662-р)

85

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00340/08-33 Лист26-04/973/2-22

Про забезпечення оперативної передачі даних від 
закладів охорони здоров’я до обласних центрів 
контролю та профілактики хвороб

86

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00388/08-33 Лист26-04/1115/2-22

Про старт вакцинації проти поліомієліту

87

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00456/08-33 Лист26-04/1231/2-22

Про активізацію роботи мобільних бригад з 
вакцинації проти COVID-19 в ОТГ

88

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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00497/08-33 Лист20/1462/2-22

Про участь у онлайн-зустрічі щодо спалаху 
поліомієліту у дітей 21.01.2022 о 9-00

89

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00504/08-33 Лист03-40/1468/2-22

Про необхідність належного фінансування 
медичної галузі 

90

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00535/08-33 Лист10-13/1516/2-22

Про проведення наради щодо введення в 
експлуатацію КТ 21.01.2022 о 13-00

91

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00556/08-33 Лист03.1-15/1615/2-2

Про вжиття заходів щодо попередження аварійних 
ситуацій в закладах охорони здоров'я

92

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

00378/08-25 Лист7/19.6/480-22

Про надання інформації щодо проєктів будівництва 
житла для внутрішньо переміщених осіб

93

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00413/08-25 Лист7/19/537-22

Про зняття з контролю листів

94

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00431/08-38 Лист1/6/167-22

Про повторне направлення документів, які 
надсилались до Мінрегіону у період з 16 годин 12 
січня 2022 року до 24  годин 13 січня 2022 року

95

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

00498/08-26 Лист7/10.2/731-22

Про надання пропозицій щодо розподілу 
фінансової підтримки для підприємств 
теплопостачання та сталого проходження 
опалювального сезону 2021-2022 років

96

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00499/08-26 Лист7/10.1/725-22

Про надання інформації щодо залишків 
невідшкодованої заборгованості в різниці тарифах 

97

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00538/08-29 Лист7/33/770-22

Про уточнення показників Плану цивільного 
захисту України на особливий період

98

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00380/08-28 Лист581/0/2-22/20

Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

99

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00416/08-35 Лист611/0/2-22/57

Про сприяння у проведенні дослідження

100

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

00448/08-28 Лист665/0/2-22/57

Про питання застосування фізичного обмеження та 
ізоляції при наданні психіатричної допомоги 

101

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00481/08-28 Лист679/0/2-22/57

Про виконання плану заходів з реалізації Стратегії 
державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 
року

102

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00576/08-28 Лист825/0/2-22/20

Про набрання чинності постанови КМУ від 
12.01.2022 № 10 щодо внесення змін до Порядку 
взаємодії центральних і місцевих органів 
виконавчої вади та Національного банку з питань 
реалізації Закону України ,,Про гуманітарну 
допомогу”

103

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

00335/08-28 Лист363/02/09.2-22

Про проведення наради в режимі zoom-конференції 
19.01.2022 об 11-00

104

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

15



№
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Джерело  інформації 
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00379/08-28 Лист412/02/09.2-22

Про перевірку квартирного обліку ветеранів війни і 
членів сімей загиблих ветеранів

105

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00366/08-20 Лист04140-15-2/1290

Про формування паспортів бюджетних програм на 
2022 рік

106

16.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00367/08-20 Лист33020-07-5/1278

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 вересня 2011 р. № 1001

107

16.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

00449/08-51 Лист1/06-3-449

Про блокування доступу посадових осіб до 
Порталу Дія

108

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

00450/08-51 Лист1/06-3-451

Про зняття з контролю документів

109

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянський міськвиконком

00345/08-26 Лист001-0289/35-1

Про включення заходів до обласної програми 
"Питна вода" на 2022 рік

110

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00375/08-20 Лист001-0322/25-1

Про виділення коштів для перезарядки 
гамма-терапевтичного апарату "АГАТ-ВУ"

111

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00427/08-20 Лист001-0336/25-1

Про виділення коштів на придбання автомобілю 
для КНП "Бердянський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

112

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

16



№
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

00475/08-40 Лист02-02/179

Про підписання актів приймання-передачі 
земельних ділянок

113

14.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00488/08-28 Лист02-25/244

Про перегляд структури робочих органів Фонду 
соціального страхування України

114

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00472/08-34 Лист02/03-21/00116

Про надання додаткової інформації щодо 
будівництва в м.Запоріжжя проєкту з будівництва 
спортивної споруди зі штучним льодом

115

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00432/08-25 Лист12-41/72-1

Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації для проведення капітального ремонту 
Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів

116

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00433/08-25 Лист12-41/74-1

Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації для проведення капітального ремонту 
КНП "ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної допомоги"

117

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00436/08-25 Лист12-41/73-1

Про затвердження титулів об'єкта будівництва 
оздоровчого центру з льодовою ареною в 
м.Мелітополь

118

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Токмацький міськвиконком

00359/08-20 Лист113/21-15

Про внесення змін до помісячного розпису

119

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00496/08-20 Лист113/21-15

Про внесення змін до розпису

120

14.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянська міська рада

00343/08-20 Лист001-0291/25-1

Про виділення коштів на перезарядку 
гамма-терапевтичних апаратів

121

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00344/08-20 Лист001-0290/25-1

Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

122

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Запорізька міська рада

00483/08-49 Лист01/01-37/40

ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ ЖКГ
Про пояснення по справі ТОВ "АЛВС"

123

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

Василівська міська рада

00543/08-20 Лист03-01-22/147

Про виділення коштів на проєктно-кошторисну 
документацію для реконструкції об'єктів

124

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

Дніпрорудненська міська рада

00350/08-20 Лист08/21-34

Про виділення коштів на виконання будівельних 
робіт з реконструкції каналізаційного колектору

125

12.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Молочанська міська рада

18



№
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

00468/08-25 Лист21/10/0052

Про будівництво сміттєпереробного заводу на 
території Молочанської МТГ

126

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Пологівська міська рада

00573/08-20 Лист362/02.1-15

Про надання переліку щодо залучення коштів з 
обласного бюджету у 2022 році

127

18.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Приморська міська рада

00539/08-39 Лист02-25/0180

Про вирішення проблеми нашестя медуз

128

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00557/08-20 Лист03-35/0205

Про виділення коштів на нестандартне приєднання 
до електричних мереж об'єкту будівництва

129

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада

00360/08-54 Лист01-27/0019

Про пам'ятні та ювілейні дати у 2022 році

130

17.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00361/08-54 Лист01-26/0020

Про продовження контролю за виконанням 
головними розпорядниками коштів обласного 
бюджету на 2022 рік

131

17.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00362/08-54 Лист01-26/0018

Про надання інформації щодо затверджених 
видатків на 2022 рік для установ, які утримуються 
за рахунок коштів обласного бюджету

132

17.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

19



№
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

00438/08-54 Лист0082/01-27

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації щодо подальшого 
використання майна КЗ "Новомиколаївська 
ЗОШ-інтернат І-ІІ ступенів"

133

17.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00447/08-54 Лист01-26/0039

Про участь у нараді 20.01.2022 о 13-00

134

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00465/08-54 Лист01-26/0041

Про участь у нараді 20.01.2022 о 9-30

135

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00491/08-54 Лист6331/01-11

Про виділення коштів на придбання телевізора для 
КЗ "Обласний соціальний центр матері та дитини"

136

18.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00492/08-54 Лист6389/01-11

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
інсинератору "Мюллер"

137

18.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00493/08-54 Лист0065/01-11

НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

138

18.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00494/08-54 Лист01-26/0042

Про засідання Координаційної ради 21.01.2022 о 
10-00

139

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Освіта і наука паперовий паперова

00570/08-54 Лист01-26/0050

Про пропозиції до порядку денного сесії обласної 
ради

140

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

20



№
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

00571/08-54 Лист01-26/0046

Про запрошення депутатів обласної ради до участі 
у заходах

141

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00572/08-54 Лист6342/01-11

ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо питань надання 
протитуберкульозної медичної допомоги 
населенню

142

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

00490/08-09 Депутатське звернення02-1

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про висновки та рекомендації від 22.12.2021 року

143

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

"Український графіт"

00355/08-22 Лист16/95

Про зупинення нелегального розміщення 
автозаправної станції

144

13.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00404/08-22 Лист16-17а-14

Про організацію зустрічі 25.01.2022

145

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

00523/08-48 Лист23-233

8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про надання інформації щодо осіб які підлягають 
обсервації

146

14.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Військові частини

00486/08-48 Лист25

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А7038
Про передачу будівель колишнього Запорізького 
професійного ліцею № 29

147

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00546/08-48 Лист22

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А7038
Про надання довідок щодо суспільно-політичної 
ситуації в Запорізькій області

148

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00351/08-40 Лист01/14

ТОВ ВКП "АЗОВЕНЕРГОМАШ"
Про надання земельної ділянки в оренду

149

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00353/08-43 Лист14/12

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Карапи І.А. (та інші)

150

12.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

00357/08-29 Лист4

ТОВ "ОПТІМА-КОМПЛЕКС"
Про організацію сповіщення територій громад, які 
входять до 30 кілометрової зони спостереження ВП 
"Запорізька АЕС"

151

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00434/08-22 Листб/н

ТОВ "АВТОТРАНСКОМ"
Про проведення перевірок

152

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

00435/08-22 Листб/н

ТОВ "ЕТАЛОН-2020"
Про проведення перевірок

153

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

00440/08-40 Лист17/01/22

ТОВ "ВЕКТОР БУД-ТОРГ"
Про надання земельної ділянки в оренду

154

17.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00485/08-22 Лист4

ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО АВТО-СІЧ"
Про внесення змін у рухомий склад договору 
автобусного маршруту

155

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

22
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00585/08-37 Лист36

Про показ анімаційного фільму "Холодне серце"

156

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00372/08-40 Лист06/64

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про передачу земельної ділянки в постійне 
користування

157

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00374/08-20 Лист193

КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на заходи протипожежної 
безпеки

158

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00428/08-20 Лист204

КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на реконструкцію об'єктів 

159

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00439/08-20 Лист30

КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ" ЗОР
Про виділення коштів на придбання лікарських 
засобів та виробів медичного призначення

160

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00526/08-20 Лист01-11/66

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів на реконструкцію будівель 

161

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00540/08-20 Лист0093

КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" 
Про виділення коштів на реконструкції та 
капітальні ремонти будівель

162

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

23
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00542/08-20 Лист42

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ"
Про виділення коштів на придбання сучасного 
медичного обладнання

163

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00583/08-20 Лист97

КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівель лікарні 

164

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Учбові заклади

00405/08-43 Лист35-113/103

НУ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Про нагородження колективу "Бердянський 
машинобудівний фаховий коледж Національного 
університету "Запорізька політехніка"

165

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Офіс Президента України

00337/08-16 Лист43-01/66

(О. Дніпров) Про організацію та проведення 
22.01.2022 заходів з відзначення Дня Соборності 
України (№43-01-66 від 14.01.2022)

166

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00441/08-16 Лист41-01/11

(К.Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
17.01.2022

167

17.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

00549/08-16 Лист15/2-01/3

(Т. Ломакіна) Про надання інформації щодо стану 
виконання плану заходів з реалізації Національної 
стратегії із створення безбар’єрного простору в 
Україні 

168

19.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00550/08-16 Лист15/2-01/4

(Т. Ломакіна) Про проходження освітнього курсу 
"Безбар'єрна грамотність"

169

19.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

24
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00561/08-16 Лист09-07/4

(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
24.01.2022 о 13-00

170

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання соціально-економічного 
розвитку, реалізації ринкових відносин, 
статистики, дотримання вимог 
антимонопольного законодавства

паперовий паперова

Президент України

00458/08-02 Указ14/2022

Питання Ради з молодіжних питань

171

17.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бердянська райдержадміністрація

00505/08-42 Лист01-40/0092

Про погодження звільнення Онишка О.В.

172

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00466/08-20 Лист03.1-37/0082

Про виділення коштів з обласного екофонду

173

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00467/08-20 Лист03.1/25/0081

Про виділення коштів на реконструкцію систем 
киснепостачання лікарень Василівського району

174

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00474/08-42 Лист03.1-42/0075

Про погодження призначення Дашковського А.М.

175

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00403/08-25 Лист01-22/0029

Про виключення з переліку об'єктів програми 
"Велике будівництво" у 2020 році

176

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00429/08-33 Лист3185/01-31

Про матеріально-технічне обладнання для 
Тернуватської лікарської амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини

177

11.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Пологівська райдержадміністрація

00430/08-42 Лист01-31/0028

Про погодження призначення Лепетченко А.М.

178

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00584/08-21 Лист01-38/0033

Про передачу майна транспортних засобів  
військовій частині А7282

179

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

Сільські та селищні ради

00376/08-22 Лист59/03-18

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про налагодження роботи пересувних поштових 
відділень

180

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

00398/08-20 Лист02-51/53

СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про фінансування робіт будівництва нового 
водогону м.Запоріжжя (Метро) - Степненська 
сільська громада

181

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00399/08-20 Лист02-01-20/0030

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про фінансування проєкту "Питна вода Запорізької 
області" на 2021-2025 роки

182

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00400/08-20 Лист02-01-20/0035

Про фінансування робіт з поточного ремонту 
санвузлів опорного закладу освіти "Всесвіт"

183

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

26
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00401/08-20 Лист02-01-20/0036

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про коригування та фінансування проєкту "Мережі 
водовідведення с.Матвіївка Вільнянського району - 
реконструкція"

184

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00402/08-25 Лист02-01-20/0016

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про будівництво спортивного майданчика з 
тренажерним обладнанням

185

12.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00471/08-20 Лист02-24/20

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на розроблення 
комплексного плану просторового розвитку 
території 

186

14.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, оподаткування 
тощо

паперовий паперова

00489/08-39 Лист113

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про недопущення екологічної катастрофи в 
Азовському морі

187

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00541/08-20 Лист0151/02-29

ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
водопровідних мереж

188

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

00544/08-32 Лист02-24/51

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про включення кандидатури до складу конкурсної 
комісії на визначення керівника комунального 
закладу

189

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Освіта і наука паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00578/08-22 Лист02-01-20/0040

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про колективне звернення громадян щодо ремонту 
автомобільної дороги по вул. Центральній в 
с.Матвіївка

190

19.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Промисловість, паливно-енергетичний 
комплекс, транспорт і зв'язок

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління Державної податкової служби України у 
Запорізькій області

00354/08-20 Лист621/5/08-01-24-0

Про інформування щодо податкових агентів

191

13.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

00552/08-40 Лист18-8-0.46-469/2-

Про надання інформації щодо укладання договорів 
оренди земельної ділянки 2321581400:12:003:0009

192

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00469/08-46 Лист282/01/6-2022

Про виділення приміщення в оренду Запорізькій 
філії судово-психіатричної експертизи та 
моніторингу наркотиків МОЗ

193

13.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00470/08-46 Лист24/01/08-2022

Про виконання пункту 5 розділу 6 Плану заходів із 
протидії злочинності та профілактики 
правопорушень, забезпечення публічної безпеки та 
порядку на території Запорізької області на 
2018-2021 роки

194

11.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00520/08-46 Лист380/6-2022

Про надання інформації щодо діяльності ДП 
"Сільськогосподарське підприємство ДКВС 
України №8"

195

18.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Головне управління статистики

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

00373/08-40 Лист18-18/4/22

Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

196

17.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00391/08-49 Ухвала908/91/22

Про ухвалу суду по справі ТОВ 
"Добробуд-Комфорт"

197

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00394/08-49 Ухвала908/91/22

Про ухвалу суду по справі ТОВ 
"Добробуд-Комфорт"

198

12.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00532/08-49 Ухвала908/144/22

Про УХВАЛУ суду  по справі Калмикова О.С.

199

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00580/08-49 Ухвала908/2807/21

УХВАЛА суду по справі ТОВ "АЛВС"

200

12.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція південного округу (Запорізька 
та Херсонська області)

00347/08-20 Лист252/07-07/06/2-3

Про отримання висновку для виділення коштів з 
фонду ОНПС у 2022 році 

201

13.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання фінансування, затвердження і 
виконання місцевого бюджету, 
ціноутворення, індексації, виділення і 
використання бюджетних коштів, 
роботи банків, оподаткування

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

00349/08-46 Лист12-38вих-22

Про негативні наслідки для навколишнього 
природного середовища - отруєння Бучакського 
аодоносного гаризонту

202

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00422/08-49 Лист12-2206-19

Про винесення додаткового рішення по справі ТОВ 
"Анхель Альянс"

203

22.12.2021від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00423/08-49 Лист15/1-2223-19

Про апеляційну скаргу по справі ТОВ "РІСК"

204

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

29



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

00424/08-49 Лист12-2206-19

Про винесення додаткового рішення по справі ТОВ 
"Анхель Альянс"

205

22.12.2021від

№

від 18.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00482/08-49 Лист15/2-2018-21

Про долучення доказів щодо визначення недійсним 
рішень та договору підряду ТОВ "АЛВС"

206

12.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00484/08-49 Лист15/1-218-17

Про відзив на апеляційну скаргу по справі 
Воронова О.Є., ФГ "В-Фермер"

207

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

00426/08-23 Лист09.3/20

Про участь у виставці аграрного бізнесу  
"АгроТехСервіс - 2022" 08-10.02.2022

208

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання агропромислового комплексу, 
лісового і водного господарства, 
продовольства, ветеринарної справи

паперовий паперова

00495/08-21 Лист12.3/04

Про участь у засіданні Ради ЗТПП 08.02.2022 об 
11-00

209

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

00371/08-39 Лист01-08/70

Про погодження клопотання щодо приведення 
існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку 
поділу лісів на категорії

210

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00579/08-49 Лист326/1062/16-а/24

Про копію ухвали суду по справі Старуна С.М.

211

18.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00581/08-49 Лист280/7020/21/240

Про копію ухвали суду по справі Барановської 
М.В.

212

18.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

00582/08-42 Лист160/11-4/22

Про класифікацію посад державної служби

213

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Обласний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки

00397/08-48 Лист55

Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

214

13.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

00444/08-43 Листб/н

Про нагородження Котюха О.В.

215

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

00522/08-48 Лист4/55

Про організацію та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов'язаних 

216

10.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

00574/08-48 ЛистК/96/4

Про прийняття на військову службу Романець А.О. 

217

13.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

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

00525/08-46 Лист08-67/119

Про результати проведених щомісячних безвиїзних 
перевірок

218

12.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура

00339/08-46 Лист52-348вих-22

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам’ятки культурної 
спадщини, яка розташована за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Покровська, 21

219

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

31



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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00370/08-46 Лист54-296вих-22

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації щодо повернення 
земельної ділянки Петро-Михайлівської сільської 
ради Вільнянського району 

220

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00516/08-46 Лист52-349вих-22

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам’ятки культурної 
спадщини, яка розташована за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Поштова, 71

221

14.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00517/08-46 Лист52-347вих-22

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам’ятки культурної 
спадщини, яка розташована за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Троїцька, 27

222

14.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00518/08-46 Лист52-346вих-22

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам’ятки культурної 
спадщини, яка розташована за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Тургенєва, 22

223

14.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00519/08-46 Лист52-345вих-22

ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо пам’ятки культурної 
спадщини, яка розташована за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Олександрівська, 15

224

14.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00524/08-46 Лист53-259вих22

ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо ботанічного 
заказника місцевого значення "Солов'їний гай"

225

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00530/08-46 Лист53-284вих-22

ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо пам’ятки культурної 
спадщини, яка розташована за адресою : 
м.Запоріжжя, пр.Соборний, 216

226

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00531/08-46 Лист53-281вих-22

ДНІПРОВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо пам’яток культурної 
спадщини, які занесені до Державного реєстру 
пам'яток України

227

17.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00533/08-49 Лист51/1-269вих-22

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про відзив відповідача по справі Ярмоленко А.І.

228

18.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання виконання вироків, рішень, 
ухвал судових органів, адвокатських 
запитів, арбітражу

паперовий паперова

00575/08-46 Лист50/1-291вих-22

БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації щодо передачі земельних 
ділянок ПП "Інфотера"

229

13.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00348/08-46 Лист12-34вих-22

Про надання інформації щодо водного об'єкту , 
який знаходиться у користуванні ТОВ "Рибгосп 
Кам'янський"

230

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00369/08-46 Лист54-295вих-22

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації щодо повернення 
земельної ділянки Михайлівської сільської ради 
Запорізького району 

231

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Правові питання паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

00558/08-46 Лист1003/41/32/03-20

Про надання інформації щодо підприємств 
перевізників, які надають послуги з перевезення 
пасажирів

232

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

33
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00473/08-46 Лист5915/1/1-46нт

Про проведення засідання комісії з питань ТЕБ та 
НС 20.01.2022

233

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

00528/08-46 Лист243/55/107/01-20

Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

234

20.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Адміністрація державної прикордонної служби України

00381/08-48 Лист222-1147/0/6-22-

Про погодження проєкту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Положень про прикордонний 
режим"

235

14.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання оборонної та мобілізаційної 
роботи, роботи митниць, військоматів, 
військових частин та 
адміністративно-територіального поділу

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

00415/08-21 ЛистВИХ №257/0/2

Про проведення засідання міжрегіональної робочої 
групи 20.01.2022 об 11-00

236

17.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Питання приватизації, управління 
майном, ліцензування, підприємництва, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення державної регуляторної 
політики та оренди державного майна

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00451/08-29 Лист02-784/171-3

Про уточнення показників Плану цивільного 
захисту України на особливий період

237

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00480/08-29 Лист01-807/161-1

Про визначення спроможностей цивільного захисту 

238

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України

00358/08-39 Лист1-4.3-16/261-22

Про проведення засідання Комісії з розгляду заяв 
про встановлення частки добування (вилову) 
водних біоресурсів 17.01.2022 о 15-00

239

17.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Державне космічне агентство України

34
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00342/08-22 Лист129-3.5

Про участь в об'єднавчій конференції та установчих 
зборах Всеукраїнського об'єднання 
інноваційно-космічних кластерів 20.01.2022 о 10-30

240

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання промисловості, роботи 
паливно-енергетичного комплексу, 
дорожнього господарства, транспорту 
та зв'язку, ліцензування

паперовий паперова

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

00336/08-26 Лист72/19.3.2/5-22

Про проведення відкритого слухання 18.01.2022 о 
10-00

241

14.01.2022від

№

від 17.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

00418/08-33 Лист826/5-15-22

Про підтвердження переліку закладів, які готові до 
надання медичної допомоги в умовах поширення 
інфекційних захворювань, епідемій та інших 
надзвичайних ситуаціях

242

18.01.2022від

№

від 18.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

00478/08-35 Лист0000-030101-0/8

Про надання інформації щодо реалізації пілотного 
проекту з монетизації одноразової натуральної 
допомоги “пакунок малюка"

243

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

00479/08-28 Лист0000-030201-0/8

Про стан виконання Національного плану дій з 
реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю 
на період до 2025 року 

244

19.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00500/08-36 Лист0000-0201-0/868

Про прийом зведених даних щодо кількості 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

245

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

35



№
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Джерело  інформації 
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00537/08-28 Лист0000-030102-/85

Про надання інформації про потребу у технічному 
оснащенні для забезпечення діяльності фахівців із 
соціальної роботи, що надається в межах апробації 
інтегрованої моделі надання соціальних послуг і 
деяких видів державної соціальної допомоги, яка 
надається залежно від сукупного доходу сім’ї 
(постанова КМУ від 04.08.2021 №817)

246

19.01.2022від

№

від 20.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00560/08-35 Лист0000-030203-0/9

Про випадки нецільового використання коштів 
допомоги при народженні (усиновленні) дитини

247

20.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

00566/08-28 Лист0000-030102-0/9

Про реалізацію експериментального проекту з 
організації в територіальних громадах соціальної 
роботи із сім’ями та дітьми, які належать до 
вразливих груп населення та/або перебувають у 
складних життєвих обставинах

248

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

00567/08-28 Лист0000-030102-0/9

Про стан реалізації експериментального проекту з 
організації в територіальних громадах соціальної 
роботи із сім’ями та дітьми, які належать до 
вразливих груп населення та/або перебувають у 
складних життєвих обставинах

249

21.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання соціального забезпечення та 
захисту соціально незахищених 
громадян, зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00459/08-47 Лист22-03/2701-22

Про затвердження нової Типової антикорупційної 
програми юридичної особи

250

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00452/08-42 Лист5/07.2/22-22

Про надання інформації щодо відновлення 
проведення конкурсів на зайняття посад державної 
служби

251

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

00453/08-42 Лист6/92.2/22-22

Про утворення класифікаційних комітетів

252

18.01.2022від

№

від 19.01.2022

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова
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00568/08-42 Лист8/92.1/22-22

Про надання інформації щодо фактичних витрат у 
2021 році на оплату праці державних службовців та 
інших працівників

253

19.01.2022від

№

від 21.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

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