
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.01.22 по 31.01.22

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

00644/08-37 Доповідна запискаб/н

Р.ШИХАНОВ(Відділ культури і туризму)
Про розроблення  проєкту регіональної програми 
розвитку туризму і курортів

1

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00654/08-42 Доповідна запискаб/н

Р.ШИХАНОВ (Департамент культури)
Про надання дозволу на відрядження директора 
Департаменту культури та інформаційної політики 
облдержадміністрації В.Мороко

2

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

00666/08-32 Доповідна запискаб/н

Р.ШИХАНОВ (Департамент освіти)
Про надання кандидатур для включення до складу 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади директора 
Вільноандріївської ЗОШ І-ІІ ст. Михайлівської 
сільської ради Запорізького району

3

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00805/08-20 Доповідна запискаб/н

Р.ШИХАНОВ (Департамент охорони здоров'я)
Про вирішення питання виділення додаткових 
коштів з обласного бюджету на виготовлення 
проєктно-кошторисної документації для КНП 
"Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

4

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00854/08-46 Доповідна запискаб/н

Р.ШИХАНОВ (Департамент соціального захисту)
Про приведення у відповідність актів ОДА 
(відповідно до постанови КМУ від 01.04.2004 
№429)

5

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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00859/08-25 Доповідна запискаб/н

Г.ТІМЧЕНКО (Управління капітального 
будівництва)
Про зміну найменування об'єкта будівництва

6

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА

00746/08-21 Доповідна запискаб/н

В.ШУСТОВ Про погодження на списання з 
балансу Департаменту АПР житлового будинку по 
вул.Героїв 55-ї бригади  (колишня Уральська)

7

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

00852/08-20 Доповідна запискаб/н

В.ШУСТОВ (Департамент екології)
Про виділення коштів на запровадження 
автоматизованої геоінформаційної системи 
природного середовища Запорізької області

8

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

Сектор контролю

00767/08-50 Доповідна запискаб/н

Про неналежну організацію виконання 
контрольних документів

9

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітети Верховної Ради України

00741/08-15 Лист04-23/11-2022/2

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...
Про надання інформації щодо створення та 
діяльності на території Запорізької області органів 
самоорганізації населення 

10

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00862/08-15 Лист04-20/13-2022/2

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Про візит делегації Європейського Парламенту в 
Україну 30.01-02.02.2022

11

29.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Народні депутати України

2



№
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(адресат)
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00667/08-09 Депутатське звернення417/3

НДУ М.НІКІТІНА 
Про надання матеріальної допомоги Синчило 
Володимиру

12

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00688/08-09 Лист417/7

НДУ М.НІКІТІНА
Про надання допомоги Щербакову Р.К.

13

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00747/08-09 Депутатське звернення03/01-284

НДУ О.ПОНОМАРЬОВ
Про включення заходу "Капітальний ремонт 
самопливного водоводу у м. Бердянськ" до 
регіональної цільової Програми

14

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00883/08-09 Депутатське звернення287д9-1-2021/9

НДУ П.МЕЛЬНИК
Про придбання службового автомобілю для 
медичних послуг  мешканцям Новоуспенівської 
ОТГ

15

24.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00921/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2022/2

НДУ Ю. ЯЦИК
Про включення до переліку ремонту автодоріг

16

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

00607/08-15 Лист578.2/22/32.2

Про кадрове забезпечення служб у справах дітей та 
фахівців із соціальної роботи у територіальних 
громадах

17

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00608/08-15 Лист590.2/22/32.1

Про підготовку населення до дій у надзвичайних 
ситуаціях

18

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

3



№
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00892/08-15 Лист939.2/22/24.1

Про допомогу постраждалим від вибуху, що стався 
у багатоповерховому житловому будинку по вул. 
Франка в Олександрівському районі міста 
Запоріжжя

19

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Громадські об'єднання

00656/08-44 Лист11/4

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення сторіччя з дня народження В.С. 
Петрова

20

21.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00846/08-44 Лист8

СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про вирішення питання щодо проведення зустрічі з 
активом афганського ветеранського руху

21

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00875/08-39 Лист107/2022

ГО "УКРАЇНСЬКА ПРИРОДООХОРОННА 
ГРУПА"
Про надання переліків територій 
природно-заповідного фонду

22

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00609/08-41 Лист08-02/19

ДУ "ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ 
ІНВЕСТИЦІЙ"
Про співпрацю у рамках реалізації програми "Make 
in UA"

23

19.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00614/08-25 Листб/н

СПРАНГ ІНСТАНТ СТРАКЧЕРС ЛТД
Про можливість проектування та будівництва 
льодової арени  по системі BREEM

24

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

4



№
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00628/08-33 Лист1/53-22

КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
Про надання інформації щодо  виконання 
Розпорядження від 29.12.2022 № 103

25

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00629/08-26 Лист34

ТОВ "ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про зміни даних в документах, що додавались до 
заяв про видачу ліцензії

26

20.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00630/08-40 Лист1

ТОВ "АСКЕТ КАРГО"
Про надання договорів оренди землі

27

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00645/08-39 Лист18-01/22-22

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
Про надання інформації щодо звернень з питань 
дозволу на викиди забруднюючих речовин ТОВ 
"Наукове підприємство "Експертний Центр"

28

20.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00647/08-34 Лист84-13.1-В/22

ДУ "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 
"УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Про відрядження спортсменів та тренерів 
національної збірної команди України з боротьби 
греко-римської (м. Пореч) 31.01-12.02.2022 року

29

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00649/08-32 Листб/н

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ 
КУЛЬТУРНО-НАУКОВИЙ ФОНД 
Т.Г.ШЕВЧЕНКО
Про квест-марафон "Чи знаємо ми Тараса 
Шевченка?" 

30

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00650/08-22 Лист24/01/22

БО "ПЛАНЕТА МИЛОСЕРДЯ"
Про прокладання пішохідної доріжки між 
залізничним вокзалом  "Запоріжжя-1" та зупинки 
автотранспорту  "Автовокзал"

31

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

5



№
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00651/08-22 Лист44/09-335/поп

УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електричної енергії 
ТОВ "ЗТМК"

32

20.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00652/08-41 Листб/н

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПРОТОКОЛУ 
МЗС УКРАЇНИ
Про візит спільної місії Комітету Європейського 
Парламенту 30.01-02.02.2022  (м. Київ)

33

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00653/08-41 Листб/н

ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
Про запрошення на онлайн-дискусію щодо 
безпрецедентній ескалації України 26.01.2022 о 
16-00

34

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00693/08-39 Лист7219/1

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 
26, прим. 129

35

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00694/08-39 Лист7219/2

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. В. 
Сергієнка, 25б

36

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00695/08-39 Лист7219/3

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. В.Сергієнка, 
50-а

37

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

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

00696/08-39 Лист7219/4

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 
38а

38

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00697/08-39 Лист7219/5

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 
126-Б

39

21.02.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00698/08-39 Лист7219/6

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Деповська, 
126

40

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00699/08-39 Лист7219/7

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул.Тбіліська, 
25Б

41

21.02.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00700/08-39 Лист7219/8

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 2Б, 
прим.1

42

21.02.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00701/08-39 Лист7219/9

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул.Чарівна, 
145-б

43

21.02.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00702/08-39 Лист7219/10

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Будівельників, 4

44

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00703/08-39 Лист7219/11

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Професора 
Толока, 22

45

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00704/08-39 Лист7219/12

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 
1-г

46

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00705/08-39 Лист7219/13

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. О.Говорухи, 
38/ вул.Космічна, 96а

47

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00706/08-39 Лист7219/14

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Автозаводська, 11

48

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00707/08-39 Лист7219/15

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
115-б

49

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00708/08-39 Лист7219/16

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 
16А

50

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00709/08-39 Лист7219/17

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 6

51

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00710/08-39 Лист7219/18

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Про надання зауважень та пропозицій щодо 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 
109-Б

52

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00734/08-50 Лист80-11/22

ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "ЗОРЯ"
Про співробітництво

53

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00735/08-37 Лист1469

ГО "УКРАЇНСЬКИЙ КРИЗОВИЙ МЕДІА ЦЕНТР"
Про відкриття фотовиставки 10.03-11.03.2022 м. 
Запоріжжя

54

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00774/08-33 Лист12/04-5.00/10

МЕТІНВЕСТ
Про надання інформації щодо виробництва кисню

55

25.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00792/08-42 Лист35-22/14

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Про запрошення на навчання

56

20.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00793/08-22 ЛистЦЦІ-13/2

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення відкритого обговорення змін до 
Плану розвитку системи розподілу АТ 
"Укрзалізниця" на 2022-2026 роки 09.02.2022 м. 
Київ

57

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00801/08-46 Лист005/05-09/182

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

58

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00817/08-37 Лист

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про відзначення Дня спротиву окупації АР Крим та 
м. Севастополя 26 лютого

59

від

№

від 27.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00821/08-22 Лист44/09-003225/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії підприємству "Інститут олійних 
культур НААН України"

60

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00822/08-22 Лист44/09-003230/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії Запорізькій митниці

61

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00826/08-41 Листб/н

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про список учасників спільної місії  та Підкомітету 
з питань безпеки та оборони до України 
30.01-02.02.2022

62

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00855/08-20 Лист72002/01-05/74

ДУ "ДЕРЖАВНЕ СХОВИЩЕ ДОРОГОЦІННИХ 
МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ 
УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо прогнозу доходів 
державного і місцевих бюджетів на 2023-2025 роки

63

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00868/08-33 Лист03-09/10/506/22

ДУ "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я МОЗ 
УКРАЇНИ"
Про підтримку роботи регіональних рад з 
координації дій у відповідь на поширення 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДУ

64

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00869/08-32 Лист574210

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В УКРАЇНІ
Про розповсюдження інформації щодо відбору 
учасників освітнього проєкту "Єврошколи"

65

24.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00890/08-46 Лист2220

ПРИВАТНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ВИКОНАВЧОГО 
ОКРУГУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОЦЕНКО 
А.Ю.
Про постанову щодо звернення стягнення на 
заробітну плату Шевченка Г.В.

66

26.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00934/08-28 Лист31.01/22

АГЕНТСТВО СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 
SHISTRATEGIES
Про проведення рейтингу "Соціальна програма" 
для визначення передових практик розбудови 
системи соціального захисту населення в регіонах

67

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Релігійні організації

00938/08-37 Заяваб/н

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВІДОМОСТІ КРІШНИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Заява про реєстрацію змін до статуту релігійної 
організації

68

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Суди

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

00637/08-49 Ухвала340/698/20/1958/

Про УХВАЛУ по справі Гордієнко В.В.

69

17.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00638/08-49 Лист640/14510/20

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
М.КИЄВА
Про виклик до суду 

70

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00639/08-49 Лист640/34735/21

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку-повідомлення по справі Де Форест 
Н.К.

71

18.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00777/08-49 Ухвала324/2245/21/332/

ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про УХВАЛУ суду по справі Харченко В.

72

18.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

00597/08-06 Доручення1673/1/1-22

Про перерозподіл коштів додаткової дотації на 
здійснення переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я між місцевими бюджетами у 2022 році

73

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00598/08-17 Лист1924/0/2-22

Про участь у заході з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України

74

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00599/08-06 Доручення60543/3/1-21

Про використання коштів у 2020 році на боротьбу з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19

75

14.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

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

00600/08-04 Витяг з протоколуВП 3

7. Рішення з окремих питань. Про формування 
військових частин Сил територіальної оборони 
ЗСУ

76

19.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00676/08-06 Доручення2684/0/1-22

(Д.ШМИГАЛЬ) Про оплату праці медичних 
працівників

77

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00677/08-06 Доручення2275/1/1-22

Про проведення позачергового засідання 
Державної комісії ТЕБ та НС 25.01.2022 

78

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00689/08-17 Лист2102/0/2-22

Про надання інформації про громадську раду при 
ОДА

79

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00742/08-06 Лист54735/1/1-21

Про Закону України від 05.11.2021 р. №1871-ІХ 
"Про надання публічних послуг щодо декларування 
та реєстрації місця проживання в Україні"

80

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00743/08-06 Доручення2771/1/1-22

(Д.ШМИГАЛЬ) Про проведення 08.02.2022 
чергового засідання МДО

81

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00744/08-03 Постанова1454

Про внесення змін до Регламенту Кабінету 
Міністрів України

82

29.12.2021від

№

від 26.01.2022

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00771/08-03 Постанова1457

Про затвердження Порядку заборони торгівлі 
зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними 
речовинами, а також алкогольними напоями та 
речовинами, виробленими на спиртовій основі, в 
умовах правового режиму воєнного стану в Україні 
або окремих її місцевостях

83

29.12.2021від

№

від 26.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

13



№
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

00779/08-03 Постанова1455

Про затвердження Порядку встановлення 
особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження 
свободи пересування громадян, іноземців та осіб 
без громадянства, а також руху транспортних 
засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де 
введено воєнний стан

84

29.12.2021від

№

від 27.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

00787/08-06 Доручення2447/1/1-22

Про забезпечення виконання завдань з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій  протоколом від 21.01.2022 №1

85

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00788/08-06 Доручення2723/1/1-22

Про ведення соціального діалогу

86

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання соціально-економічного 
розвитку

паперовий паперова

00816/08-06 Доручення2973/1/1-22

(Ю.СВИРИДЕНКО) Про проведення додаткових 
біржових торгів з продажу природного газу

87

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00829/08-06 Декларація2411/1/1-22

Про робочу поїздку Президента України 22.01.2022 
до Запорізької області

88

21.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00832/08-03 Розпорядження95-р

Про передачу будівель у спільну власність 
територіальних громад Запорізької області

89

26.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00833/08-03 Постанова48

Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 19 
січня 2011 р. № 21 і від 17 березня 2011 р. № 255

90

26.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00834/08-03 Постанова1456

Про затвердження Порядку перевірки документів в 
осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та 
вантажів, службових приміщень і житла громадян 
під час забезпечення заходів правового режиму 
воєнного стану

91

29.12.2021від

№

від 28.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

00835/08-06 Доручення47135/13/1-20

(Д.Шмигаль) Про надання інформації щодо обсягів 
переданих земель державної власності, в розрізі 
територіальних громад

92

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00856/08-03 Постанова55

Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення окремих видатків 
районних рад, спрямованих на виконання їх 
повноважень

93

26.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00857/08-03 Постанова56

Про внесення зміни до пункту 6 Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

94

26.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00858/08-03 Постанова61

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України з питань виконання військового 
обов’язку та ведення військового обліку

95

26.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

00870/08-03 Постанова67

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 5 березня 2009 р. № 270 і від 1 серпня 
2013 р. № 588

96

26.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00872/08-06 Доручення1991/1/1-22

(Ю. Свириденко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ТРАНСПОРТУ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
Про стан виконання у 2021 році прийнятих законів 
України

97

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00874/08-17 Лист2637/0/2-22

(О. Ярема) Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування і районних державних 
адміністрацій

98

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00918/08-06 Доручення3084/1/1-22

(Д. Шмигаль) Про виконання витягу з протоколу № 
1 засідання РНБОУ "Інформування про стан 
виконання пункту 8.1 "Про поширення варіанта 
Омікрон коронавірусу у світі та загрози для 
України"

99

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00922/08-06 Доручення3237/1/1-22

(Д. Шмигаль) Про виконання протоколу № 2 
позачергового засідання Державної комісії з питань 
ТЕБ та НС від 25.01.2022

100

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00937/08-06 Доручення62/2/1-22

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ, ...
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради 
щодо збереження сільської медицини та освіти

101

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства

00604/08-23 Лист21-2010-08/964

Про діяльність сільськогосподарських кооперативів

102

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

Міністерство економіки

00739/08-19 Лист3822-06/3589-03

Про аналіз нормативно-правових актів у сфері 
ціноутворення 

103

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання соціально-економічного 
розвитку

паперовий паперова

00773/08-48 Лист3902-05/3755-06

Про надання інформації щодо вільних митних зон

104

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

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

00780/08-51 Лист2332-05/3853-03

Про надання інформації щодо планової 
інвентаризації комп'ютерних програм

105

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

00936/08-21 Лист3222-06/4555-03

Про надання інформації щодо заходів із 
впровадження реформи корпоративного управління 
в суб’єктах господарювання державного сектору 
економіки

106

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00606/08-41 Лист101/15-110-5394

Про координацію діяльності державних органів у 
сфері зовнішніх відносин

107

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00827/08-41 Листб/н

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПРОТОКОЛУ
Про скасування візиту до України спільної місії  та 
Підкомітету з питань безпеки та оборони

108

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00860/08-41 Лист202/17-114-8020

Про візит Міністра закордонних справ Греції 
31.01.2022

109

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

00663/08-39 Лист25/8-12/1288-22

Про засідання Міжвідомчої комісії 01.02.2022 о 
14-00

110

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00722/08-39 Лист25/7-11/1347-22

Про надання інформації щодо проведення заходів 
стосовно водно-болотних угідь 

111

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

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

00672/08-22 Лист296/46/14-22

Про погодження проєкту наказу щодо правил 
плавання для малих, спортивних суден і водних 
мотоциклів

112

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

00626/08-42 Лист706/5.11.2

Про реалізацію проєкта "Вивчай та розрізняй 
інфо-медійну грамотність"

113

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00657/08-37 Лист736/43.2

Про надання інформації щодо нестаціонарних 
форм бібліотечного обслуговування

114

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00781/08-37 Лист869/6.11.7

Про виконання наказу МКІП від 25.01.2022 №22 
"Про занесення об'єктів культурної спадщини до 
Державного реєстру нерухомих пам'яток України"

115

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

00815/08-34 Лист725/5.4

Про запрошення на участь у заході "Спорт у дії" 
04.03-05.03.2022

116

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

00894/08-34 Лист802/5.4

Про погодження проєкту Указу Президента 
України "Про програму "Здорова Україна"

117

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство оборони

00658/08-48 Лист220/528

Про надання інформації щодо педагогічних 
працівників, які здійснюють початкову 
загальновійськову підготовку

118

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00643/08-32 Лист1/1149-22

Про премію ЮНЕСКО за використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

119

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

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

00673/08-20 Лист1/1211-22

Про надання інформації щодо фінансування 
приватних закладів середньої освіти за рахунок 
освітньої субвенції у 2019-2021 роках

120

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00642/08-33 Лист26-02/13/99-22

Про проєкт постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку реалізації донорської 
крові та компонентів крові суб’єктами системи 
крові, що здійснюють заготівлю, переробку, 
тестування, зберігання, розподіл та реалізацію 
донорської крові та компонентів крові»

121

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00740/08-33 Лист20/2040/2-22

Про участь у робочій зустрічі  "Підтримка реформи 
охорони здоров'я" 31.01.2022 об 11-00

122

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00745/08-33 Лист27/2096/2-22

Про проведення 4-денного Госпітального форуму 
(лютий 2022)

123

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Міністерство розвитку громад та територій

00616/08-27 Лист7/34/862-22

Про дотримання законодавства при поданні 
пропозицій про встановлення (зміну) меж міст

124

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00617/08-27 Лист7/34.1/855-22

 Про розгляд проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж міста Мелітополя

125

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00674/08-20 Лист7/7.2/950-22

Про надання консолідованої бюджетної звітності за 
2021 рік

126

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ 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

00731/08-20 Лист7/19.6/1041-22

Про внесення змін до постанови КМУ від 
25.11.2015 р. № 1068

127

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00761/08-19 Лист7/5.1/1071-22

Про проведення селекторної наради 27.01.2022

128

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання соціально-економічного 
розвитку

паперовий паперова

00786/08-26 Лист7/11/1100-22

Про перенесення терміну подачі звітності за 
формами № 24-33

129

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00863/08-27 Лист7/34/1257-22

Про проведення узгоджувальної наради щодо 
встановлення (зміни) меж міст Гнівань, Ківерці, 
Пологи, Шаргород 02.02.2022 о 12-00

130

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00891/08-19 Лист7/19.5/1286-22

Про виконання протокольного рішення за 
результатами селекторної наради від 27.01.2022

131

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00920/08-35 Лист7/35/1327-22

Про проєкт Рекомендацій щодо застосування 
гендерного підходу до подолання кризи, 
спричиненої пандемією COVID-19

132

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00601/08-28 Лист866/0/2-22/57

Про надання підсумкового звіту про реалізацію 
завдань та заходів Програми та Національного 
плану дій за 2021 рік

133

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00762/08-35 Лист1095/0/2-22/47

Про виконання Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
“Жінки, мир, безпека" на період до 2025 року

134

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

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

00782/08-35 Лист1089/0/2-22/57

Про проведення навчання з питань використання 
інструментів звітності щодо виконання 
розпорядження КМУ від 28.10.2020 №1544-р

135

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

00797/08-35 Лист1127/0/2-22/57

Про проведення всеукраїнської 
інформаційно-просвітницької кампанії "ДЛЯ 
ДІТЕЙ суспільство без бар'єрів"

136

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

00798/08-28 Лист1130/0/2-22/57

Про проведення круглого столу з питань раннього 
втручання 28.01.2022 

137

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00799/08-28 Лист1135/0/2-22/57

Про виконання плану заходів з реалізації у 
2019-2021 роках пілотного проєкту "Створення 
системи надання послуги раннього втручання для 
забезпечення розвитку дитини, збереження її 
здоров'я та життя"

138

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00896/08-28 Лист1314/0/2-22/20

Про направлення копій наказів щодо розподілу 
гуманітарної допомоги

139

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00615/08-20 Телеграма04110-08-2/1972

Про підготовку Бюджетної декларації на 2023-2025 
роки

140

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00730/08-20 Лист07010-05-6/2248

Про надання інформації щодо здійснення умовного 
розподілу фонду оплати праці педагогічних 
працівників 

141

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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00783/08-22 Лист11320-09-5/2415

Про надання інформації щодо боротьби з 
нелегальним обігом пального

142

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00784/08-20 Лист08020-15-6/2490

Про погодження проєкту паспорта бюджетної 
програми

143

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00893/08-20 Лист10030-24-6/2814

Про повернення коштів, наданих з резервного 
фонду державного бюджету у минулі роки на 
поворотній основі

144

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

00648/08-20 Лист1/06-3-670

Про порядок та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністративних 
послуг

145

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00684/08-51 Лист1/06-2-718

Про роз'яснення щодо реалізацію 
експериментального проєкту з реєстрації місця 
проживання в електронній формі

146

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

00729/08-21 Лист1/06-3-732

Про онлайн-зустріч щодо розвитку мережі центрів 
надання адміністративних послуг 27.01.2022 о 
14-00

147

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00796/08-51 Лист1/06-3-837

Про розміщення тематичних добірок з Гіда на 
ресурсах ОДА

148

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

Міністерство юстиції

22
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00618/08-46 Лист8074/7.4.2/9-22

Про погодження проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України "Про внесення змін до 
Положення про спостережні комісії"

149

22.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянський міськвиконком

00690/08-20 Лист001-0333/28-1

Про виділення коштів на реконструкцію 
оглядового майданчика по вул.Правди 

150

18.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00691/08-20 Лист001-0396/28-1

Про виділення коштів на реконструкцію елементів 
благоустрою у м.Бердянськ

151

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00692/08-20 Лист001-0395/28-1

Про виділення коштів на будівництво "Алеї 
зустрічей"

152

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00753/08-20 Лист001-0293/28-1

Про виділення коштів на будівництво напірного 
каналізаційного колектору по вул.Кабельників, 2б

153

14.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00754/08-20 Лист001-0292/28-1

Про виділення коштів на реконструкцію напірного 
трубопроводу по Мелітопольському шосе

154

14.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00755/08-20 Лист001-0299/28-01

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
самопливного водоводу В-4 

155

14.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

23
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00756/08-20 Лист001-0294/28-1

Про виділення коштів на демонтаж стадіону 
"Торпедо"

156

14.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00757/08-20 Лист001-0295/28-1

Про виділення коштів на реконструкцію 
магістральних інженерних мереж по пр. 
Азовському

157

14.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00758/08-20 Лист001-0332/28-1

Про виділення коштів на реконструкції 
каналізаційної насосної станції по 
Мелітопольському шосе, 78а

158

18.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00759/08-20 Лист001-0367/38-1

Про виділення коштів на придбання сміттєвоза з 
заднім завантаженням

159

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00776/08-25 Лист02-25/361

Про будівництво спортивного комплексу 
"Льодовий палац"

160

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

00812/08-20 Лист02-40/388

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі КНП "СМСЧ"

161

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00823/08-20 Лист02-40/388

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівлі КНП "СМСЧ"

162

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

24
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00790/08-50 Рішення9

Про проведення заходів до Дня Соборності 
України та Дня пам'яті героїв Крут

163

20.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Молочанський міськвиконком

00884/08-25 Лист21-10/0052

Про будівництво сміттєпереробного заводу

164

19.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянська міська рада

00752/08-20 Лист001-0363/40-1

Про вирішення проблеми нашестя медуз

165

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00760/08-20 Лист001-0298/25-1

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

166

14.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

Енергодарська міська рада

00847/08-20 Лист02-26/397

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
покрівлі початкової школи №9

167

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00848/08-20 Лист02-26/401

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
електрообладнання  та електричних мереж Дитячої 
музичної школи

168

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00849/08-20 Лист02-26/405

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
підвальних приміщень гімназії №3

169

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

25
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00850/08-20 Лист02-26/406

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
плавального басейну гімназії №7

170

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00851/08-20 Лист02-26/404

Про виділення коштів на капітальний ремонт 
спортивного майданчика гімназії №5

171

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

00929/08-20 Лист239/21-23

Про виділення коштів для виконання робіт 
пайового з'єднання труб великих діаметрів при 
ремонті водогону

172

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

Василівська міська рада

00665/08-38 Лист03-01-17/122

Про надання інформації щодо діючих дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами

173

17.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

Приморська міська рада

00610/08-20 Лист03-35/0222

Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

174

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00611/08-20 Лист03-35/0220

Про виділення коштів на придбання та 
встановлення сонячних електростанцій для 
водокомплексів

175

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ 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

26
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00748/08-09 Депутатське зверненняб/н

ДОР О.ХОЛОД
Про вирішення питання придбання 
діатермокоагулятора

176

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00749/08-09 Депутатське звернення01/01-2022

ДОР О.ХОЛОД 
Про виділення коштів на капітальний ремонт КЗДО 
"Я/с "Вербиченька"

177

17.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00791/08-09 Депутатське зверненняб/н

ДОР А.ПОПОВ
Про виділення коштів на реконструкцію 
оглядового майданчика у м.Бердянськ

178

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00933/08-09 Депутатське зверненняб/н

Про виділення коштів на реалізацію проекту 
"Реконструкція оглядового майданчика по вул. 
Правди у м. Бердянськ Запорізької області"

179

31.12.2021від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Обласна рада

00668/08-54 Лист0106/01-11

Про виділення коштів КП "Універс" ЗОР

180

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00768/08-54 Лист01-26/0066

Про запрошення на Координаційно-дорадчу з 
питань управління об'єктами спільної власності 
територіальних громад 27.01.2022

181

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00769/08-54 Лист01-26/0068

Про Санаторне відділення протитуберкульозного 
Диспансеру

182

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

27
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00770/08-54 Лист0201/01-11

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

183

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00795/08-54 Лист0154/01-21

НДУ М.НІКІТІНА
Про виділення коштів на підвідний газопровід до 
сіл Запорізької області

184

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00840/08-54 Лист01-26/0076

Про вирішення питання щодо будівлі, яка 
розташована за адресою м.Запоріжжя, вул 
Поштова,38

185

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00841/08-54 Лист01-26/0077

Про закупівлю шкільних автобусів

186

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00864/08-54 Лист0144/01-11

КП "УНІВЕРС"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
фасадів адмінбудівлі

187

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00865/08-54 Лист0087/01-11

ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів на ремонт доріг 

188

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00866/08-54 Лист0148/01-11

Про виділення коштів на реконструкцію 
каналізаційного колектору м.Дніпрорудне

189

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

28
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00867/08-54 Лист0247/01-11

КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про виділення коштів на покриття боргових 
зобов'язань

190

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00897/08-54 Лист0153/01-11

КНП "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
будівель КНП

191

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00898/08-54 Лист01-27/0040

КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань КУ

192

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00899/08-54 Лист0255/01-11

Про виділення коштів на придбання обладнання 
КНП "Пологівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування"

193

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00900/08-54 Лист0268/01-11

Про виділення коштів на придбання сонячних 
електростанцій для водокомплексів Приморської 
ТГ

194

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00901/08-54 Лист0269/01-11

КНП "ПРИМОРСЬКА ЦРЛ"
Про виділення коштів на придбання автоматичних 
дозаторів лікувальних речовин та кріоциліндрів 

195

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00902/08-54 Лист0221/01-11

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖБИ КРОВІ" ЗОР 
Про виділення коштів на реконструкцію будівель 
Центру

196

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

29
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00903/08-54 Лист0240/01-11

АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на придбання 
євроконтейнерів для збору ТПВ для КП 
"Андріївське ЖПГ"

197

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00904/08-54 Лист0241/01-11

СОФІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
адмінбудівлі сільської ради

198

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00905/08-54 Лист0253/01-11

ДОР В.МАТВІЄНКО
Про виділення коштів на ремонт будівлі 
структурного підрозділу служби крові у м.Токмак

199

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00906/08-54 Лист0239/01-11

КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ" ЗОР
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання для КУ

200

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00907/08-54 Лист0320/01-21

НДУ М.НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Щербакову 
Р.К.

201

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00908/08-54 Лист01-27/0040

КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
приміщень учбового класу та санвузлів

202

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

30



№
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00909/08-54 Лист0180/01-11

КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО"
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань 

203

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00910/08-54 Лист0198/01-11

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на придбання 
євроконтейнерів для збору твердих побутових 
відходів

204

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00911/08-54 Лист0171/01-11

КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання 

205

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00912/08-54 Лист0257/01-11

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

206

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00913/08-54 Лист0244/01-11

КЗВО "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ"
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
їдальні

207

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00914/08-54 Лист0199/01-11

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
дороги в смт Чернігівка

208

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

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

00915/08-54 Лист6426/01-11

Про виділення коштів для  будівництва підвідного 
газопроводу до сіл Малинівка, Полтавка, Червоне, 
Успенівка, Рівнопілля Гуляйпільського району

209

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00916/08-54 Лист0054/01-11

Про виділення коштів на усунення порушень у 
сфері техногенної та пожежної безпеки

210

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

"Дніпроспецсталь"

00750/08-22 Лист101-К-14

Про надання пільгових цін на природний газ

211

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

00811/08-22 Лист690-Сл-1283-012

Про недопущення надзвичайної ситуації на 
підприємстві 

212

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

00831/08-43 Лист19/Дпо УП

Про нагородження Луніна В.О.

213

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Військові частини

00589/08-48 Лист22

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА  А 7038
Про надання довідки щодо суспільно-політичної 
ситуації в Запорізькій області

214

19.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00802/08-48 Лист23-360

8 ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН 
Про список людей, які підлягають обсервації після 
перетину кордону з 14.01.2022 по 21.01.2022

215

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Запорізька АЕС

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00631/08-26 Лист26-36/1397

Про виконання інвестиційних програм у 
четвертому кварталі

216

20.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00728/08-43 Лист03-49/1588

Про нагородження Карпінчик О.О.

217

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00725/08-39 Лист15-18/8

Про надання інформації щодо наявності дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря у ТОВ "Метал Рекавері Груп"

218

20.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00659/08-20 Лист003

ГО ФК "ЗАПОРІЖПРОМГРУПП"
Про виділення коштів на утримання футбольної 
команди

219

24.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00661/08-22 Лист08/111

ДП "МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про вирішення питання недопущення об'їзду 
великоваговим транспортом по автодорогам 
місцевого значення

220

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00680/08-40 Лист36

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

221

19.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00843/08-26 Лист781/23

КОНЦЕРН МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Про зміни даних, що додавались до заяви щодо 
видачі ліцензії

222

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

Інші кореспонденти

33



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

00588/08-21 Лист31/148

ПАТ"ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про облік об'єктів державної власності

223

20.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

паперовий паперова

00594/08-39 Лист469/24

КОНЦЕРН МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Про надання інформації щодо звернень громадян у 
зв'язку з публікацією "Заяви про намір отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин"

224

18.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00595/08-39 Лист470/24

КОНЦЕРН МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Про надання інформації щодо звернень громадян у 
зв'язку з публікацією "Заяви про намір отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин"

225

18.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00596/08-39 Лист467/24

КОНЦЕРН МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Про надання інформації щодо звернень громадян у 
зв'язку з публікацією "Заяви про намір отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин"

226

18.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00679/08-40 Лист40

ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельних 
ділянок

227

20.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00681/08-40 Лист37

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

228

19.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00682/08-40 Лист43

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

229

20.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

34



№
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00683/08-40 Лист41

ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в постійне користування земельних 
ділянок

230

20.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00806/08-29 Лист27

ГС "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ОБ'ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ АТО/ООС"
Про надання інформації щодо заходів, які 
проводяться у випадку надзвичайної ситуації у 
м.Запоріжжя

231

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00809/08-49 Лист11

ДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про провадження по справі ПАТ 
"Запоріжжяобленерго"

232

25.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00876/08-40 Лист01-09/71

ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

233

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00877/08-40 Лист01-09/72

ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

234

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00878/08-40 Лист01-09/73

ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

235

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00879/08-40 Лист01-09/74

ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки лісогосподарського призначення

236

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

35
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00587/08-20 Лист57

КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПРАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів для погашення поточних 
зобов'язань та запланованих видатків на 2022 рік

237

17.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00714/08-21 Лист115

КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про передачу майна у приміщеннях по вул 
Академіка Амосова, 67

238

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00715/08-21 Лист120

КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про утримання та збереження будівель та споруд 
по вул Академіка Амосова, 67

239

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00716/08-20 Лист97

КНП "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення капітальних 
ремонтів будівель лікарні

240

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00789/08-20 Лист01-11/102

КНП "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗОР
Про виділення коштів на придбання лінійного 
прискорювача

241

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00928/08-20 Лист41

КНП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про виділення коштів для погашення поточних 
зобов'язань

242

17.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

36



№
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

00939/08-25 Лист451

КНП "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації "Реконструкція операційного блоку 
лікарні"

243

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Учбові заклади

00751/08-20 Лист01/01-22/58

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про виділення коштів з ФОНПС

244

13.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Офіс Президента України

00620/08-16 Лист43-01/98

(О.Дніпров) Про проходження освітнього курсу 
"Безбар'єрна грамотність"

245

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

00711/08-16 Лист41-01/54

Про надання інформації щодо проведення заходів 
до 104-річниці бою під Крутами

246

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

00718/08-16 Лист41-01/56

Про протокольне рішення селекторної наради від 
24.01.2022 

247

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00861/08-16 Лист/5

(Я. Козачок) Про проведення селекторної наради 
31.01.2022 о 13-00

248

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Президент України

00712/08-02 Указ24/2022

Про внесення змін до деяких указів Президента 
України

249

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бердянська райдержадміністрація

37



№
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

00775/08-20 Лист01-30/0146

Про виділення коштів на завершення робіт по 
будівництву амбулаторій

250

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00794/08-42 Лист01-40/0128

Про погодження призначення Гришай В.В.

251

25.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00923/08-20 Лист01-25/0173

Про перерозподіл бюджетних асигнувань

252

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00804/08-25 Лист03.1-29/0131

Про будівництво медичної амбулаторії у с.Роздол

253

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00619/08-42 Лист01-18/0043

Про погодження призначення на посаду Марко В.І.

254

20.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

00772/08-42 Лист01-18/0050

Про погодження надбавки Буряку О.М.

255

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

00807/08-20 Лист0185/01-31

Про виділення коштів на будівництво 
трансформаторної підстанції та повітряних ліній 
електропостачання

256

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

00810/08-20 Лист0209/01-31

Про виділення коштів на придбання 
матеріально-технічне  обладнання 

257

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

38



№
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

00641/08-51 Лист01-26/039

Про зміну електронних адрес в Мелітопольській 
РДА

258

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

00737/08-50 Лист01-16/044

Про надання копій розпоряджень

259

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00931/08-20 Лист0219/01-18

Про виділення коштів на завершення будівництва 
амбулаторії монопрактики

260

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00678/08-48 Лист01-38/0033

Про передачу військовій частині А7282 майна та 
транспортних засобів

261

20.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

Сільські та селищні ради

00590/08-20 Лист86

ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів з обласного екофонду  на 
придбання сміттєвоза заднього завантаження 
АТ-2131

262

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ паперовий паперова

00593/08-20 Лист02-01-47/24

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на розробку проекту  на 
"Реконструкцію та теплосанацію фасаду і покрівлю 
Люцернянського НВК

263

13.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00634/08-20 Лист101/02-25

ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопостачання с.Кінські Роздори 

264

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

39



№
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

00662/08-20 Лист03-74/0183

КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БІЛЬМАЦЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на будівництво накопичувача 
та очисної системи водопостачання в 
смт.Комиш-Зоря

265

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00671/08-20 Лист100/02-01-17

Про виділення коштів на фінансування 
фізкультурно-оздоровчого комплексу в с.Мала 
Білозерка

266

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00717/08-22 Лист484

Про виділення коштів на ремонт дороги 
Берестове-Веселий Гай

267

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00732/08-22 Лист06-11/288

ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА
Про вирішення питання щодо постачання 
електричної енергії від ДП ЗД "Укрінтеренерго"

268

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00738/08-33 Лист146

МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про вирішення питання щодо Пункту постійного 
базування бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги в с.Михайло-Лукашеве

269

26.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00808/08-29 Лист217/02

СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про недопущення надзвичайної ситуації на шахті 
№1 Таврійського ГЗК

270

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00824/08-20 Лист01-23/0200

ПРИАЗОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань на об'єктах водопостачання

271

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

40



№
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

00825/08-33 Лист01-38/208

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про стан медичного обслуговування Кушугумської 
громади

272

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00837/08-43 Лист123/01-12

МИРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Про нагородження почесним званням 
"Мати-героїня" Хлівецьку Л.Р.

273

25.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

00842/08-20 Лист561

НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на закупівлю обладнання для 
КНП "Новомиколаївська ЦРЛ" 

274

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

00885/08-20 Лист01-01-28/125

ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідних, каналізаційних мереж та очисних 
споруд селища Заповітне

275

24.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00886/08-20 Лист02-01-28/129

ВОДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на розробку містобудівної 
документації Комплексного плану просторового 
розвитку території громади

276

24.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00930/08-20 Лист02-18/0239

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
системи водопостачання

277

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ 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

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

00636/08-20 Доповідна запискаб/н

Про надання керівнику облдержадміністрації Звіту 
про результати діяльності Відділу внутрішнього 
аудиту облдержадміністрації за 2021 рік

278

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00778/08-20 Листб/н

Про перенесення терміну проведення внутрішнього 
аудиту діяльності Департаменту освіти і науки 
Запорізької обласної державної адміністрації

279

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

00640/08-42 Лист20/03-18

Про проведення навчання "Впровадження змін та 
інновацій" 02-04.2022

280

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

00932/08-42 Лист25/03-17

Про сприяння участі керівних працівників і 
спеціалістів апарату ОДА у проведенні навчання

281

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Управління транспорту та зв'язку

00669/08-22 Доповідна запискаб/н

Про передачу паспортів автобусних маршрутів, які 
не виходять за межі Василівського району

282

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

00621/08-40 Лист13-8-0.301-447/2

Про розроблення документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель лісогосподарського 
призначення

283

19.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00727/08-40 Лист13-8-0.1-555/2-2

Про направлення пакету документів на виконання 
судових рішень у справі №280/906/21

284

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00736/08-40 Лист549-ДК/0013/КВ

Про приведення у відповідність розпорядження 
голови Куйбишевської РДА від 28.11.2016 №455

285

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

42



№
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

00800/08-40 Лист13-8-0.1-682/2-2

Про надання інформації щодо земельної ділянки, 
наданої в/ч 32950, яка розташувалася в районі 
ст."Мокра"

286

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00838/08-40 Лист509-ДК/0022/КВ

Про порушення  вимог земельного законодавства 
між Мирненською селищною радою та Антоновим 
О.М.

287

25.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00839/08-40 Лист549-ДК/0013/КВ

Про порушення вимог земельного законодавства 
між Куйбишевською РДА та Негрій Л.Ф.

288

25.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області

00733/08-35 Лист06-14-11/506

Про організацію безпечного харчування дітей в 
закладах освіти

289

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 
спорту

паперовий паперова

00830/08-33 ЛистВих-06-14-11/57

Про контроль за дотриманням протиепідемічних 
заходів

290

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00917/08-33 ЛистВих-06-14.1-11/

Про стан дотримання карантинних заходів

291

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00625/08-46 Лист505/70/01-2022

ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
Про госпіталізацію до психіатричного закладу гр. 
Тоцького

292

19.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00633/08-46 Листвх2605/04/08/01-

Про поширення інформації щодо "СтопНаркотик"

293

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00635/08-46 Лист13/08/01-2022

Про визначення кандидатури  для включення до 
робочої групи  щодо ефективності просвітницької 
діяльності  в закладах освіти

294

24.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

43



№
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

00845/08-46 Лист722/6-2022

СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо незаконного зливу 
рідких відходів до водойм Запорізької області

295

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

00591/08-28 Лист0800-0211-6/388

Про надання копії документів стосовно Харламова 
Ф.В.

296

17.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00592/08-28 Лист0800-0211-6/390

Про надання копії документів стосовно Татьяніч 
С.М.

297

17.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00880/08-49 Ухвала908/2807/21

Про УХВАЛУ суду по справі ТОВ АЛВС"

298

19.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

00632/08-46 Лист15/1-56вих-22

Про незаконне будівництво у межах історичного 
ареалу №3 "Соціалістичне Запоріжжя"

299

20.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00664/08-46 Лист12-342вих-22

Про надання інформації щодо дозволу на викиди 
забруднюючих речовин ТОВ "Андрівський 
гранітний кар'єр"

300

20.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00724/08-46 Лист12-406вих-22

Про надання копії документів щодо використання 
земельних ділянок ДП "ЗМКБ "Прогрес" імені 
Академіка О.Г.Івченка

301

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

44



№
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

00613/08-21 Лист8-Р

Про надання інформації щодо проведення 
антикризових заходів з мінімізації та подолання 
негативних наслідків зростання цін на 
енергоресурси

302

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

00844/08-50 Лист9-90

Про проведення онлайн-семінару 02.02.2022 

303

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00881/08-49 Лист280/7934/20/349

Про виклик до суду по справі Коларівської 
сільської ради

304

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00924/08-49 Лист340/7790/21/356

Про копію рішення у справі Гордієнка В.В.

305

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00927/08-49 Лист280/906/21/3042/

Про копію ухвали суду у справі за позовом 
Долинської с/р

306

20.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Запорізький рибоохоронний патруль

00853/08-39 Лист10-2-6/180-22

Про надання інформації щодо проведеної 
рибоохоронної роботи за січень 2022 року 

307

28.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00828/08-33 Лист900/34/34-22

ВІДДІЛ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання переліку КНП охорони здоров'я у 
Запорізькій області де функціонують палати для 
ветеранів війни

308

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

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

45



№
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

00622/08-46 Лист08-67/200

Про стан державної реєстрації 
нормативно-правових актів у Запорізькій області за 
2021 рік

309

19.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура

00685/08-46 Лист50-655вих-22

БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про вжиття заходів щодо повернення водного 
об'єкту місцевого значення від ТОВ "РП "Бриз"

310

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00686/08-46 Лист50-623вих-22

БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про вжиття заходів щодо повернення водного 
об'єкту місцевого значення від ФОП Сергієнко Т.О.

311

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00713/08-46 Лист54-700ВИХ-22

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
Про надання інформації щодо передачі земельної 
ділянки у комунальну або приватну власність в 
с.Вільноандріївка

312

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00763/08-46 Лист51/1-343 ВИХ-2

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо створення 
ентомологічних заказників "Цилінна балка" та 
"Степова балка"

313

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00764/08-46 Лист51/1-354 ВИХ-2

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо створення 
ботанічного заказника "Балка з степовою 
рослинністю"

314

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00765/08-46 Лист51/1-356 ВИХ-2

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо створення 
ентомологічних заказників "Цилінна балка" та 
"Степова балка"

315

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

46



№
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

00766/08-46 Лист51/1-353 ВИХ-2

ВАСИЛІВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо створення 
ботанічного заказника "Балка з степовою 
рослинністю"

316

21.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00887/08-46 Лист54-664вих-22

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання Мироненко О.В. у власність земельної 
ділянки № 25 розташованої на території 
Володимирівсткої сільської ради

317

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00602/08-46 Лист51/1-ВИХ-22

ВАСИЛІВСЬКА  ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
ЗАП.ОБЛ,
Про розташування на території Великобілозерської 
ОТГ ентомологічний заказник місцевого значення 
"Цілинна балка"

318

22.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00603/08-46 Лист51/1-ВИХ-22

ВАСИЛІВСЬКА  ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
ЗАП.ОБЛ,
Про ботанічний заказник місцевого значення 
"Балка з степовою рослинністю"

319

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00660/08-46 Лист54-505вих22

ЗАПОРІЗЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА 
ЗАП.ОБЛ.
Про вирішення питання виділення спеціаліста для 
проведення перевірки у Комишуваській школі

320

20.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00723/08-46 Лист12-80вих-22

Про надання копії документів щодо використання 
земельних ділянок ставу "Атманай" та 
ландшафтного заказника "Сивашик"

321

24.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

47



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00888/08-46 Лист15/1-91Вих-22

Про надання інформації щодо земельних ділянок, 
які передавались у комунальну власність 
Чернігівській ОТГ як землі сільськогосподарського 
призначення

322

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00889/08-46 Лист12-103ВИХ22

Про надання інформації щодо звернень ТОВ 
"Пиводар" та ТОВ "Вельтум-Запоріжжя" з заявами 
на отримання дозволу на викиди

323

26.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

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

00612/08-21 Лист02/1-38-00257

Про організацію заходу із залучення 
бізнес-асоціацій

324

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00819/08-21 Лист02/1-31-00327

Про проведення засідання робочої групи 09.02.2022 
(житловий будинок вул.Зачиняєва, 90)

325

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

РП "Придніпровська залізниця"

00813/08-39 ТелеграмаНГ-2-3/171

Про вирішення питання щодо забруднення 
атмосферного повітря по станції Запоріжжя-Ліве

326

25.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00814/08-22 ЛистН/НЗ-1-21/29

Про погодження підвищення приміських тарифів 
на 5%

327

24.01.2022від

№

від 27.01.2022

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

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

00670/08-46 Лист1003/41/32/03-20

Про надання інформації щодо перевезення 
пасажирів без погодження паспортів маршрутів

328

20.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

48
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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00623/08-46 Лист59/30-02нт

Про створення робочої групи для недопущення 
надзвичайної ситуації в екологічній сфері регіону

329

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00624/08-46 Лист59/5/5/1-68

Про проведення засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 

330

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

00803/08-46 Лист337/55/10701-20

Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

331

27.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій 
області

00882/08-20 Лист040802-13/338-2

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за 2021 рік

332

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Верховний суд України

00925/08-49 Ухвала280/5188/19

Про ухвалу суду у справі ПАТ "Запорізький 
залізорудний комбінат"

333

25.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

00926/08-49 Лист317/1168/20

КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД
Про копію ухвали суду у справі Осадчої О.О.

334

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

00687/08-21 Лист399/0/20-22

Про надання інформації щодо ліцензування видів 
господарської діяльності

335

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ 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

49



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00871/08-29 Лист16-1403/163-2

Про надання інформації щодо стану систем 
оповіщення

336

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00919/08-29 Лист04-1446/162-2

Про захисні споруди цивільного захисту

337

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

00935/08-29 Лист16-1453/161-2

Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів 
та пропозицій до проєкту протокольного рішення 
Державної комісії

338

31.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

00646/08-40 Лист13-28-0.133-786/

Про надання роз'яснень щодо погодження 
створення, оголошення, розширення територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду

339

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

00895/08-40 Лист13-28-0.131-106

Про реєстрацію речових прав на земельні ділянки, 
відомості про які внесено до ДЗК за результатами 
проведення державної інвентаризації земель

340

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00719/08-22 Лист332/3/06-01/09-1

Про інформування щодо укладання договорів з 
підрядними організаціями-виконавцями робіт

341

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00720/08-22 Лист331/3/06-01/09-9

Про надання інформації щодо укладання договорів 
з підрядними організаціями-виконавцями робіт

342

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

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

паперовий паперова

00836/08-22 Лист232/3/11-02/11

Про запрошення на участь у семінарі 
08.02-10.02.2022 

343

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

Державне агентство розвитку туризму України

50



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00873/08-37 Лист145//02-22

Про організаційні питання проведення 
Всеукраїнського фестивалю "Мандруй Україною" 
14-15.05.2022 та проведення наради 03.02.2022

344

28.01.2022від

№

від 31.01.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

00627/08-28 Лист0000-0204-0/103

Про інформаційну платформу "Карта допомоги"

345

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

00655/08-28 Лист0000-030101-0/1

Про надання інформації щодо стану організації 
надання соціальних послуг 

346

24.01.2022від

№

від 25.01.2022

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

паперовий паперова

00726/08-35 Лист0000-0201-2/1-2

Про надання інформації щодо закладів 
інституційного догляду та виховання дітей станом 
на 01.01.2022

347

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 
спорту

паперовий паперова

00785/08-20 Лист0000-030201-5/1

Про надання інформації щодо повного та 
ефективного використання бюджетних коштів на 
безоплатне харчування дітей

348

26.01.2022від

№

від 27.01.2022

№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00820/08-28 Лист0000-0204-0/139

Про участь в опитуванні щодо підтримки осіб, 
постраждалих від домашнього насильства та 
насильства з ознаками статі

349

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

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

паперовий паперова

Національне агентство з питань запобігання корупції

00675/08-47 Лист10-07/3855-22

Про надання інформації щодо підготовки щорічної 
національної доповіді з реалізації засад 
антикорупційної політики

350

25.01.2022від

№

від 25.01.2022

№ Питання дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

00721/08-47 Лист31-02/3949-22

Про надання інформації щодо визначення 
переможців конкурсу з перевезення пасажирів на 
міжміському і приміському автобусних маршрутах

351

25.01.2022від

№

від 26.01.2022

№ Питання дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, 
запобігання та виявлення корупції

паперовий паперова

51
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Рада національної безпеки і оборони України

00818/08-51 Лист322/16-07/2-22

Про рішення Національного координаційного 
центру кібербезпеки

352

27.01.2022від

№

від 28.01.2022

№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Фонд державного майна України

00605/08-21 Лист02/1-38-00257

Про організацію заходів із залученням 
бізнесу-асоціацій

353

21.01.2022від

№

від 24.01.2022

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

паперовий паперова

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