
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.02.22 по 04.02.22

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

01025/08-20 Доповідна запискаб/н

З.НЕКРАСОВА (Управління молоді, фізичної 
культури та спорту)
Про перерозподіл коштів

1

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01147/08-42 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про виділення однієї штатної одиниці 
тренера-викладача КЗ "Запорізький обласний 
спортивний ліцей" ЗОР

2

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

01148/08-40 Доповідна запискаб/н

З. НЕКРАСОВА (Управління молоді)
Про розробку дорожньої карти щодо передачі 
земельної ділянки біля веслувального каналу на 
баланс Запорізької облдержадміністрації

3

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

01166/08-20 Доповідна запискаб/н

Г. ТІМЧЕНКО (Управління капітального 
будівництва)
Про розрахунки орієнтовної вартості витрат, 
необхідних для консервації будівель на базі 
нерухомого державного майна по вул. Ленській, 45 
у м. Запоріжжі, які не використовуються КЗ ВО 
"Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія" ЗОР та КНП "Госпіталь ветеранів війни" 
ЗОР

4

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Перший заступник голови ОДА



№
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

01028/08-22 Доповідна запискаб/н

В. ШУСТОВ (Департамент ЦЗН)
Про припинення постачання електричної енергії 
Департаменту цивільного захисту населення ЗОДА

5

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01096/08-42 Доповідна записка1.1-07/0070

В. ШУСТОВ (Департамент ЦЗН)
Про збільшення граничної чисельності 
Департаменту цивільного захисту населення ЗОДА

6

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

01097/08-29 Доповідна записка1.1-07/0070

В. ШУСТОВ (Департамент ЦЗН)
Про розроблення Програми сприяння розвитку 
добровільної пожежної охорони, популяризації 
пожежного руху в населених пунктах Запорізької 
області на 2022 - 2026 роки

7

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комісії Верховної Ради України

00955/08-15 Лист04-21/12-2022/2

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ МОЛОДІ І СПОРТУ
Про проведення благодійної акції "Серце до серця" 
під гаслом "Почуй світ!" з01.04-31.06.2022

8

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

00956/08-09 Депутатське звернення420/3

НДУ М.НІКІТІНА Про вирішення питання щодо 
включення об'єктів на виділення субвенції щодо 
придбання обладнання для їдалень закладів 
середньої освіти

9

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00957/08-09 Депутатське звернення420/7

НДУ М.НІКІТІНА Про вирішення питання 
відновлення автобусних маршрутів 

10

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00977/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2022/2

НДУ Ю. ЯЦИК
Про включення до переліку ремонту автодоріг

11

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

2
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00984/08-09 Депутатське звернення285д9/15-2022/2

НДУ Ю. ЯЦИК
Про включення до переліку ремонту автодоріг

12

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00989/08-09 Лист285д9/15-2022/2

НДУ Ю. ЯЦИК
Про включення до переліку ремонту автодоріг 

13

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01034/08-09 Депутатське звернення288д9/12-2022/2

НДУ М. НІКІТІНА
Про надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на модернізацію харчоблоків 
закладів загальної середньої освіти

14

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01077/08-15 Лист3699.4/В-1521.3/

Про звернення гр. Вороніжської К.В. щодо 
відсутності опалення та гарячої води по пр. 
Соборному, 104 у м. Запоріжжі

15

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Військові частини

01100/08-48 Лист43

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А7038
Про надання пропозицій для розроблення 
регіональної програми

16

01.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

Громадські об'єднання

01151/08-28 Лист6

ГО "УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР"
Про дотримання прав засуджених під час 
виконання кримінальних покарань

17

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00941/08-43 Лист42/2022

ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ ТА АТО"
Про нагородження Немченко О.О. (та інші )

18

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

3
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00944/08-25 Лист2

АТ "РАССВЕТ"
Про будівництво житла  для потреб 
військовослужбовців та верств населення 

19

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

00973/08-39 Лист3651

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про надання інформації щодо звернень з питань 
отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин ТОВ "Альянс Холдинг"

20

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

00980/08-41 Лист02-26/22

ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про участь у онлайн-консультаціях від провідних 
міжнародних бізнес-експертів 

21

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00981/08-41 Лист14-23/22

ДУ "ОФІС З РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 
ЕКСПОРТУ"
Про реалізацію інноваційної освітньої програми 
Train the Trainers 2,0

22

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00987/08-49 Лист286

ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про позовну заяву щодо припинення акту 
постійного користування та визнання укладеним 
договору оренди земельної ділянки

23

22.12.2021від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00988/08-49 Лист287

ТОВ "УЛЬТРА ОЙЛ"
Про позовну заяву щодо припинення акту 
постійного користування та визнання укладеним 
договору оренди земельної ділянки

24

22.12.2021від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00998/08-22 Лист4/01-22

ТОВ "ЕТАЛОН 2020"
Про надання інформації щодо проведення 
перевірки ТОВ "Еталон 2020"

25

25.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

4
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01003/08-22 Лист7103вих-22-139

ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про надання контактних даних відповідальних осіб 
щодо організації взаємодії в умовах надзвичайного 
стану

26

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01004/08-39 Лист12

ТОВ "СТАР ВЕЙ 2019"
Про дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 

27

31.01.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01005/08-39 Лист05

ТОВ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
№57"
Про дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 

28

17.01.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01006/08-22 Лист44/11-003470/П

УКРІНТЕРЕНЕРГО
Про припинення постачання електричної енергії 
ТОВ "ЗТМК"

29

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01023/08-22 Лист44/11-003486/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії Департаменту культури і туризму 
ЗМР

30

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01024/08-22 Лист44/11-003485/П

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії ДО "Комбінат Зірка"

31

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01066/08-41 Лист72/2022

ФОНД ООН У ГАЛУЗІ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ В 
УКРАЇНІ
Про конкурсний відбір до участі у проєкті "Міста і 
громади, вільні від домашнього насильства"

32

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

5
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01069/08-39 Лист3670

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про надання інформації щодо звернень з питань 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря Концерну "Міські теплові 
мережі"

33

24.01.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01070/08-39 Лист3671

ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОКОМПЛЕКС"
Про надання інформації щодо звернень з питань 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря Концерну "Міські теплові 
мережі"

34

24.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01103/08-22 Лист44/09-13/П66/Пз

ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО"
Про попередження щодо припинення постачання 
електроенергії Департаменту культури і туризму 
ЗМР

35

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01150/08-20 Лист51-01/40-Ех

ОРГКОМІТЕТ ФОРУМУ ФІНАНСИСТІВ 
МУНІЦИПАЛІТЕТІВ УКРАЇНИ
Про участь у Форумі19-20.05.2022

36

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Суди

00985/08-49 Ухвала325/799/17-ц

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ТОВ "Альтраст"

37

10.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01020/08-49 Ухвала908/3396/21

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду у справі №904/3396/21

38

20.01.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01091/08-49 Ухвала908/671/18(908/

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі ДП "Запорізький 
облавтодор"

39

25.01.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01159/08-49 Ухвала280/6459/21

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД 
Про ухвалу суду за апеляційною скаргою Пучкової 
Т.С.

40

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01160/08-49 Ухвала280/6459/21

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
СУД 
Про ухвалу суду за апеляційною скаргою Пучкової 
Т.С.

41

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

00947/08-17 Лист2740/0/2-22

Про передачу субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення окремих 
видатків районних рад

42

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00954/08-06 Доручення2309/1/1-22

(Ю. Свириденко) Про стан простроченої 
заборгованості позичальників перед державою за 
позиками, наданими державою або під державні 
гарантії

43

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00976/08-03 Постанова66

Деякі питання надання у 2022 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров’я

44

26.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

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

01009/08-03 Розпорядження1770-р

Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і 
здорового освітнього середовища у новій 
українській школі на 2022 рік

45

29.01.2022від

№

від 02.02.2022

№ Освіта і наука паперовий паперова

01010/08-03 Постанова1459

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2019 р. № 1051

46

29.12.2021від

№

від 02.02.2022

№ Освіта і наука паперовий паперова

01011/08-17 Лист2935/0/2-22

(А. Куцевол) Про проведення конференції 
"Комунікаційна кампанія EUКРАЇНА: звіт та 
аналіз" 10.02.2022

47

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

01013/08-06 Доручення1293/2/1-22

(Д. Шмигаль) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ...
Про звернення депутатів Запорізької міської ради 
щодо виконання вимог Закону України "Про статус 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи"

48

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01032/08-06 Доручення57852/16/1-21

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

49

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01102/08-17 Лист05-07/Вн-02-202

(Є. Перелигін) Про запрошення на захід щодо 
реалізації Всеукраїнської інформаційної кампанії 
EUkраїна 10.02.2022 у м.Києві

50

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

01105/08-06 Доручення4098/0/1-22

(Ю. Свириденко) Про опрацювання проєктів актів

51

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

01115/08-06 Доручення3756/1/1-22

(Д. Шмигаль) Про ситуацію з медузами в 
Азовському морі

52

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ 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

01143/08-03 Постанова75

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 25 листопада 2015 р. № 1068

53

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01144/08-03 Постанова85

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 5 липня 2019 р. № 690

54

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства

00990/08-23 Лист21-1323-08/1822

Про участь у конференції 02.02.2022 о 9-00

55

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01089/08-23 Лист21-1323-08/2156

Про надання графіку засідань робочих груп з 
вирішення проблемних питань, пов'язаних із 
реєстрацією податкових накладних 
сільгосптоваровиробників

56

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Ринкові відносини і реформування в 
АПК

паперовий паперова

Міністерство економіки

00953/08-22 Лист3902-06/4611-03

Про включення індустріального парку "Бердянськ" 
до реєстру індустріальних парків

57

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01048/08-23 Лист4602-04/4944-06

Про проведення тематичного тижня "Agrо UA: 
smart decisions" на ЕКСПО-2020" 11-16.02.2022 (м. 
Дубай, ОАЕ) 

58

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01106/08-28 Лист4802-01/5221-03

Про строки виконання протокольного рішення 
засідання Кабінету Міністрів України від 
18.08.2021 № 1-97/1/21-7

59

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій

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

01049/08-19 Лист22/3.2-713-22

Про виконання Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України

60

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01136/08-41 Лист202/14-140-1006

Про візит в Україну міністрів закордонних справ 
ФРН та Франції 08.02.2022

61

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ 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

01031/08-39 Лист25/7-13/1892-22

Про надання інформації щодо кількості діючих 
центрів порятунку та реабілітації диких тварин

62

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01109/08-39 Лист25/5-21/2030-22

Про участь у круглому столі на тему "Шляхи 
розвитку державної політики щодо збереження та 
оцінки екосистемних послуг в Україні" 11.02.2022 
о 10-00

63

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01119/08-20 Лист25/5-21/2062-22

Про надання інформації щодо підготовки проєкту 
Закону України "Про Державний бюджет України"

64

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01117/08-22 Лист807/47-22

Про виконання протоколу засідання Робочої групи 
з питань реалізації експериментального проєкту з 
організації суспільно важливих перевезень 
пасажирів залізничним транспортом у приміському 
сполученні, яке відбулось 25.01.2022

65

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Міністерство культури та інформаційної політики

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

01162/08-38 Лист1220/5.11.2

Про розміщення відеороликів до Дня пам'яті Героїв 
Небесної Сотні (20 лютого)

66

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання засобів масової інформації, 
архівної справи та діловодства

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту

01051/08-34 Лист900/3.4

Про результати репрезентативного соціологічного 
дослідження 

67

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання молоді, фізкультури і спорту паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01116/08-32 Лист1/1889-22

Про підвищення кваліфікації з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації

68

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00940/08-33 Лист26-04/2615/2-22

Про участь у селекторній нараді з питань 
вакцинації 01.02.2022 о 12-30

69

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00978/08-33 Лист20/2677/2-22

Про надання контактних даних працівників 
відповідальних за інформаційно-роз'яснювальну 
роботу з медичних питань

70

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

00983/08-33 Лист20/2692/2-22

Про надання інформації щодо кількості 
працівників, які відсторонюються

71

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01007/08-33 Лист25-04/2823/2-22

Про уточнення інформації щодо забезпечення 
спеціалізованим санітарним транспортом екстреної 
медичної допомоги типів B і C

72

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01008/08-33 Лист20/2806/2-22

Про проведення інформаційної кампанії щодо 
Програми медичних гарантій-2022

73

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01030/08-33 Лист28/2898/2-22

Про проведення 03.02.2022 зустрічі з громадами 
щодо впровадження електронних сервісів в охороні 
здоров'я

74

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання охорони здоров'я паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство розвитку громад та територій

00945/08-32 Лист7/19.2/1367-22

Про інформаційний посібник щодо комплексної 
модернізації харчоблоків закладів середньої освіти

75

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання освіти і науки паперовий паперова

01012/08-26 Лист7/11/1415-22

Про опублікування наказу Мінрегіону від 28 грудня 
2021 року № 358 "Про внесення змін до Методики 
розподілу між споживачами обсягів спожитих у 
будівлі комунальних послуг"

76

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

01035/08-29 Лист8/11/488-22

Про посилення охорони та оборони об'єктів 
критичної інфраструктури держави, забезпечення їх 
кібербезпеки

77

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01072/08-26 Лист7/11/1477-22

Про надання інформації щодо якості питної води та 
стану питного водопостачання в Україні за 2021 рік

78

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

01090/08-26 Лист7/11/1476-22

Про надання інформації щодо проєктів, які можуть 
реалізуватися у рамках "Питна вода України"

79

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

01104/08-33 Лист7/34.1/1534-22

Про поширення інформації щодо впровадження 
електронних сервісів в охороні здоров’я

80

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00951/08-20 Лист1362/0/2-22/47

Про реалізацію державної субвенції на створення 
мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та / або 
насильства за ознакою статі

81

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01065/08-28 Лист1483/0/2-22/57

Про направлення наказу Мінсоцполітики від 
06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 
наказу Міністерства соціальної політики України 
від 16 листопада 2020 року № 769"

82

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

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

01073/08-35 Лист1517/0/2-22/57

Про надання інформації щодо плану заходів з 
реалізації ІI етапу Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017—2026 роки

83

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання сім'ї, жінок, материнства і 
дитинства

паперовий паперова

01161/08-28 Лист1614/0/2-22/56

Про проведення Другого навчального заходу для 
територіальних громад у форматі відео візиту 
10.03.2022

84

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Міністерство у справах ветеранів

01047/08-28 Лист1207/02/10.1-22

Про залучення ветеранів до 
національно-патріотичного виховання

85

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

Міністерство фінансів

00991/08-20 Лист06030-12-6/3014

Про надання інформації щодо очікуваних та 
прогнозних показників надходжень державного та 
місцевих бюджетів на 2022-2025 років

86

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00992/08-20 Лист06030-12-6/3047

Про надання прогнозних показників на 2022-2025 
роки

87

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01071/08-20 Лист07010-05-6/3224

Про надання інформації щодо залишків освітньої 
субвенції 

88

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01146/08-20 Лист05210-10-6/3420

Про надання інформації щодо фонду оплати праці 
працівників органів місцевого самоврядування в
2021-2022 роках

89

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Міністерство цифрової трансформації

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

01074/08-51 Лист1/06-2-1056

Про запрошення на тренінги 04.02.2022 "Новели 
декларування і реєстрації місця проживання" 
04.02.2022

90

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

01121/08-50 Лист1/06-6-1104

Про проведення 08.02.2022 заходу Diia.Summit м. 
Київ

91

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання організаційної діяльності паперовий паперова

Міністерство юстиції

01050/08-46 Лист12225/11011-4-2

Про надання відомостей з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів 
нерухомого майна, на які зареєстровані права 
власності державної та комунальної форми 
власності станом на 24.01.2022

92

31.01.2022від

№

від 02.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянський міськвиконком

00959/08-40 Лист001-0440/31-1

Про вирішення питання внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру щодо земельних 
ділянок Бердянської міської ТГ

93

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00994/08-20 Лист04-0459/40-1

Про вирішення питання на придбання шкільного 
автобусу на умовах співфінансування

94

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01085/08-20 Лист001-0474/25-1

Про виділення коштів на ремонт дороги на 
території КНП "Бердянське територіальне медичне 
об'єднання"

95

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01086/08-20 Лист001-0473/25-1

Про виділення коштів на ремонт дороги на 
території КНП "Бердянське територіальне медичне 
об'єднання"

96

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01095/08-39 Лист137/03-Ш-32

Про звернення гр. Шишацького О.О. щодо 
скасування території ботанічної пам'ятки природи 
"Вікове дерево горіха грецького"

97

31.01.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00986/08-49 Лист908/91/22

Про відзив на позовну заяву по справі ТОВ 
"Добробут-Комфорт"

98

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01039/08-25 Лист12-41/170-1

Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації для ремонту КНП "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" 

99

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01040/08-25 Лист12-41/171-1

Про затвердження проєктно-кошторисної 
документації для реконструкції Мелітопольської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

100

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

01081/08-20 Лист12-35/168-1

Про фінансування проєктів

101

31.01.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01082/08-33 Лист12-57/166-1

Про зміни у ліжковому фонді для лікування хворих 
на COVID-19

102

31.01.2022від

№

від 03.02.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

01112/08-26 Лист03-06/152

Про укладення договорів на постачання 
електроенергії багатоквартирним будинкам у 
м.Оріхові

103

01.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

01113/08-26 Лист03-05/0156

Про передачу проєкту "Реконструкція 
каналізаційної насосної станції № 2 у м.Оріхів"

104

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянська міська рада

01114/08-40 Лист001-0496/41-1

Про передачу земельної ділянки з державної 
власності у комунальну власність

105

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

01042/08-25 Лист605/01-07

Про передачу об'єкта незавершеного будівництва

106

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ

Вільнянська міська рада

01068/08-37 Лист02-02-12/194

Про запрошення на вшанування учасників бойових 
дій на територіях інших держав 15.02.2022 о 10-00

107

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Оріхівська міська рада

01141/08-26 Лист03-06/0163

Про інформацію щодо відключення від 
електропостачання багатоквартирного будинку по 
вул. Покровській,60

108

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Депутати Запорізької обласної ради

00997/08-09 Депутатське зверненняб/н

ДОР ГУРСЬКА Н.М.
Про виділення коштів для КЗ 
"Кам'янсько-Дніпровська загальноосвітня 
школа-інтернат" ЗОР

109

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

Обласна рада

00974/08-54 Лист0219/01-11

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

110

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

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

00975/08-54 Лист01-26/0106

Про виділення коштів для вирішення нагальних 
проблемних питань

111

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00993/08-54 Лист01-15/0003

Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

112

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

01002/08-54 Лист0307/01-11

НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виділення коштів на ремонт дороги 
Берестове-Веселий Гай

113

31.01.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01055/08-54 Лист0231/01-11

КП "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ"
Про виділення коштів на реконструкцію 
адміністративної будівлі

114

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01056/08-54 Лист0182/01-11

КНП "ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ" ЗОР
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань КНП

115

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01057/08-54 Лист0306/01-11

ФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на капітальний ремонт даху 
будинку культури

116

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01058/08-54 Лист01-27/0040

КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про виділення коштів на вирішення проблемних 
питань КЗ

117

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01059/08-54 Лист01-27/0040

КЗ "ОРІХІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень 
законодавства у сфері протипожежної безпеки

118

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01060/08-54 Лист0197/01-11

КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ 
ПАНСІОНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на виконання заходів з 
протипожежної безпеки

119

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01061/08-54 Лист0179/01-11

КУ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про виділення коштів на усунення порушень вимог 
законодавства у сфері ЦЗ, пожежної безпеки

120

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01062/08-54 Лист01-27/0040

КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ" ЗОР
Про надання допомоги у вирішенні проблемних 
питань КУ

121

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01063/08-54 Лист0252/01-11

Про виділення коштів на виготовлення ПКД на 
реконструкцію системи водопостачання та інших 
заходів

122

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01064/08-54 Лист0368/01-27

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про надання інформації щодо окремих фінансових 
показників функціонування установ у сфері освіти 
та медицини

123

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

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

01079/08-54 Лист0315/01-21

НДУ М. НІКІТІНА
Про надання матеріальної допомоги гр. Синчило В.

124

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01088/08-54 Лист01-26/0117

Про виділення коштів для вирішення нагальних 
питань

125

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01101/08-54 Лист0491/01-11

Про виділення коштів для вирішення нагальних 
питань

126

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01127/08-54 Лист0176/01-11

МАТВІЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
водопровідної мережі в с.Матвіївка

127

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01128/08-54 Лист0226/01-11

КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ 
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про виділення коштів на проведення реконструкції 
та капітальних ремонтів КУ

128

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01129/08-54 Лист0288/01-11

КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАХОВИЙ МУЗИЧНИЙ 
КОЛЕДЖ ІМ.МАЙБОРОДИ" ЗОР
Про виділення коштів на проведення капітальних 
ремонтів в КЗ

129

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01130/08-54 Лист0365/01-11

Про виділення коштів для вирішення нагальних 
проблем громади

130

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ 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

01131/08-54 Лист0268/01-11

Про виділення коштів на придбання та 
встановлення сонячних електростанцій для 
водокомплексів Приморської ТГ

131

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01132/08-54 Лист0200/01-11

МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію та 
теплосанацію фасада і покрівлі Люцернянського 
НВК

132

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01133/08-54 Лист0249/01-11

КЗ "МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЕСТЕТИЧНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ "ДИВОСВІТ"
Про виділення коштів на проведення 
Міжнародного фестивалю обдарованої молоді 
"КерамДИВО"

133

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01134/08-54 Лист0339/01-20

Про нагородження Зубик Н.О., КИР'ЯН В.О., 
КІЗЮН К.О.

134

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01145/08-54 Лист0370/01-27

ГС "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ 
ОБ'ЄДНАНЬ УЧАСНИКІВ АТО/ООС"
Про ситуацію, яка склалася через мінування 
дитячих садочків та навчальних закладів

135

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Освіта і наука паперовий паперова

01165/08-54 Лист0257/01-11

Про виділення коштів для вирішення нагальних 
проблемних питань

136

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01167/08-09 Депутатське звернення5

ДОР МАТВІЄНКО В.В.
Про надання інформації щодо коштів на ремонт 
автомобільної дороги Рівне - Покровське - 
Кутузівка

137

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

"Запоріжжяобленерго"

01076/08-22 Лист007-52/967

Про комерційний облік електроенергії за 
житловими будинками в м.Оріхів

138

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01094/08-49 Лист008-32/14

Про скаргу на дії державного виконавця 
Олександрівського відділу ДВС

139

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

01041/08-43 Лист01.04.01/21

Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
машинобудівник України" Васько О.Є.

140

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

01043/08-43 Лист01.04.01/24

Про нагородження Ревки А.В. (та інші)

141

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00982/08-22 Лист1

ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО АВТОСВІТ"
Про розірвання договору на перевезення пасажирів

142

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00996/08-49 Листб/н

ТОВ "АНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
Про відзив на апеляційну скаргу

143

27.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01080/08-40 Лист76

ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

144

25.01.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання використання та охорони 
земель

паперовий паперова

01122/08-39 Лист3/02-1

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ПІНТ"
Про надання інформації щодо викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел

145

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
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01155/08-43 ЛистИП100/03.02.20

ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС"
Про нагородження Куранова А.С. (та інші)

146

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

01156/08-49 Лист0117

ЗАПОРІЗЬКЕ ДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про відзив на позовну заяву щодо обмеження 
споживання електричної енергії

147

08.12.2021від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01164/08-22 Лист16

ТОВ "АВТО-КІЧКАС-1"
Про розірвання договору між ТОВ "Авто-Кічкас-1" 
та Запорізькою ОДА

148

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01000/08-22 ЛистДН-3-02/12

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання інформації щодо надходження 
вантажів на адресу ДП БМТП

149

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01038/08-43 Лист02/02

ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 
ІМ.Я.НОВИЦЬКОГО
Про нагородження Козирєва В.К.

150

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання нагородження працівників, 
присвоєння почесних звань, 
присудження премій

паперовий паперова

01052/08-40 Лист01-09/93

ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про вирішення питання реєстрації права власності 
на земельні ділянки

151

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01053/08-40 Лист01-09/90

ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про вирішення питання реєстрації права власності 
на земельні ділянки

152

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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01054/08-40 Лист01-09/92

ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про вирішення питання реєстрації права власності 
на земельні ділянки

153

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01111/08-20 Лист2

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Про надання фінансової допомоги на придбання 
засобів технічної реабілітації

154

01.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01153/08-26 Лист7-450

ДУ "ОРІХІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№88)"
Про видачу ліцензії на постачання теплової енергії

155

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

01154/08-26 Лист7-450

ДУ "ОРІХІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№88)"
Про видачу ліцензії на виробництво теплової 
енергії

156

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

КП "Облводоканал" ЗОР

01019/08-20 Лист04/0291

Про вирішення питання щодо фінансування КНП 
"Дніпрорудненська багатопрофільна міська 
лікарня" ДМР

157

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01046/08-39 Листб/н

ГО "ЗАПОРІЖЖЯ БЕЗ СМІТТЯ"
Про надання інформації щодо підприємств, які 
займаються компостуванням органіки

158

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01067/08-39 Листб/н

ГО "ЗАПОРІЖЖЯ БЕЗ СМІТТЯ"
Про надання інформації щодо проєкту 
Регіонального плану управління відходами 
Запорізької області до 2030 року

159

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації
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01075/08-37 Лист2

ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ"
Про перенесення пам'ятника Богдану 
Хмельницькому зі скверу Металургів у 
м.Запоріжжі

160

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

Суди

01107/08-49 Ухвала2/311/33/2022

ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА суду по справі Шевченко В.Ф., ФГ 
"Итог"

161

18.01.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

Установи культури

01099/08-20 Лист01/28

КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" ЗОР
Про виділення коштів на комплексне медичне 
обстеження 

162

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01142/08-20 Лист36

КНП "МОЛОЧАНСЬКИЙ ДЯТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ" ЗОР
Про виділення коштів на заробітну плату 
працівникам КНП та оплату рахунків по 
енергоносіям

163

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Учбові заклади

01036/08-43 Лист27

ДНЗ "МИХАЙЛІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ"
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
вчитель України" Ільченко Н.В.

164

26.01.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

01126/08-26 Лист05/011

КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ 
ЛІЦЕЙ"
Про надання інформації щодо встановлення 
лічильників на комунальні послуги 

165

31.01.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

24



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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01137/08-43 Лист01-24/96

КЗ "БЕРДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ 
СТУПЕНІВ" ЗОР
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник освіти України" Мєчовій Г.А.

166

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання нагород, присвоєння звань, 
Державних премій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Офіс Президента України

01123/08-16 Лист41-01/194

(К. Тимошенко) Про виконання протокольного 
рішення за результатами селекторної наради від 
02.02.2022

167

02.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Президент України

01135/08-02 Указ37/2022

Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 30 грудня 2021 року "Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України"

168

01.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Бердянська райдержадміністрація

01139/08-20 Лист01-21/0200

Про виділення коштів на розчищення русла річки 
Берда

169

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00958/08-25 Лист03.1-29/0155

Про будівництво нових медичних амбулаторій у 
Василівському районі

170

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання капітального будівництва паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01108/08-26 Лист0182/01-22

Про включення проєктів реконструкції 
водопровідних мереж до обласної програми "Питна 
вода Запорізької області" на 2021-2025 роки

171

28.01.2022від

№

від 03.02.2022

№ Питання житлово-комунального 
господарства, ліцензування

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Сільські та селищні ради

00960/08-37 Лист199

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про взяття на облік та занесення до Переліку 
об'єктів культурної спадщини "Споруди Філібера"

172

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання культури, туризму, 
національностей, міграції та релігії

паперовий паперова

00967/08-20 Лист02-24/79

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного екофонду на 
реконструкцію зовнішніх мереж каналізації

173

24.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00972/08-27 Лист01-48/233

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних та регіональних 
інтересів під час розроблення плану просторового 
розвитку території

174

24.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання містобудування та архітектури паперовий паперова

00979/08-22 Лист01-48/341

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про проведення наради щодо транспортного 
приміського сполучення 

175

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00995/08-20 Лист01-05-20/53

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на реконструкцію 
Преображенської гімназії "Основа"

176

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

01016/08-20 Лист06-11/341

ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виділення кошів на придбання та встановлення 
башти Рожновського

177

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

26
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01017/08-20 Лист06-11/335

ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виділення кошів на реконструкцію 
водопровідної мережі с.Піскошино

178

31.01.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01018/08-20 Лист06-11/334

ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виділення кошів на розроблення ПКД щодо 
реконструкції системи водовідведення смт.Веселе

179

31.01.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01026/08-40 Лист01-36/239

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про передачу у державну власність земельних 
ділянок

180

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01027/08-39 Лист03-74/0244

КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ПОЛОГІВСЬКОГО Р-НУ
Про створення у Запорізькій області регіональної 
мережі об'єктів поводження з побутовими 
відходами

181

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

01037/08-20 Лист01-69/97

КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
мультифункціонального майданчика для занять 
ігровими видами спорту

182

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01044/08-20 Лист02-18/0240

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

183

31.01.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова
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01084/08-22 Лист78

ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про роботу автобусного маршруту Запоріжжя - 
Воздвижівка

184

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01087/08-20 Лист412./13

МИХАЙЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на встановлення дитячого 
майданчику

185

02.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01098/08-22 Лист01-69/100

КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про перевезення пасажирів за маршрутом 
с.Новотроїцьке - м.Запоріжжя

186

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01110/08-20 Лист01-48/407

ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
амбулаторії

187

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01124/08-20 Лист02-24/74

НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на вирішення напруженої 
ситуації з постачанням питної води

188

24.01.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

01152/08-20 Лист02-20/0308

ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на заходи з питань охорони 
здоров'я

189

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ 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
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01001/08-20 Доповідна записка93д/04-01

Про затвердження зведеного операційного плану на 
2022 рік (із змінами) діяльності з внутрішнього 
аудиту ЗОДА та оприлюднення його на офіційному 
веб-сайті

190

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

01078/08-21 Доповідна запискаб/н

Про показники рейтингу Запорізької області щодо 
здійснення державної регуляторної політики за 
підсумками 2021 року

191

03.02.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

00948/08-51 Лист10-63/275

Про розміщення інформації на веб-порталі

192

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації

00942/08-42 Лист26/03-17

Про проведення навчання з питань запобігання 
корупції у сфері публічного управління  з 
08.02.2022

193

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

00943/08-42 Лист24/03-17

Про сприяння участі керівних працівників 
структурних підрозділів облдержадміністрації у 
проведенні навчання

194

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання організації державної служби, 
кадрової роботи, навчання кадрів

паперовий паперова

01140/08-42 Лист32/03-17

Про участь Д.Кас'яненка у проведенні навчання

195

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

00961/08-46 Лист179/80/СВ-2022

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензії на 
будівництво у ТОВ "Каліпсо"

196

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

29
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00962/08-46 Лист180/80/СВ-2022

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензії на 
будівництво у ТОВ "Горизонт-плюс"

197

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00963/08-46 Лист181/80/СВ-2022

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензії на 
будівництво у ТОВ ВКП "Норт"

198

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00964/08-46 Лист182/80/СВ-2022

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензії на 
будівництво у ТОВ "Інжинірингкомпані"

199

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00965/08-46 Лист183/80/СВ-2022

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензії на 
будівництво у ФОП Мельникова І.М.

200

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00966/08-46 Лист184/80/СВ-2022

ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ
Про надання інформації щодо ліцензії на 
будівництво у Мельникової І.Г.

201

17.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01092/08-49 Ухвала908/3396/21

УХВАЛА суду по справі ТОВ 
"Буд-Енерго-Стандарт", ТОВ "Мега-Пауер-Буд"

202

24.01.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

01157/08-49 Рішення908/1727/19

Про додаткове рішення суду у справі за позовом 
ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

203

18.01.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

30
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01158/08-49 Рішення908/1724/19

Про додаткове рішення суду у справі за позовом 
ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

204

18.01.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Запорізька обласна прокуратура

00971/08-46 Лист12-122вих-22

Про надання інформації щодо сплати екологічного 
податку 

205

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

00999/08-46 Лист34-48вих-22

Про виділення фінансової допомоги у 2022 році для 
забезпечення матеріально-технічними засобами

206

01.02.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

01083/08-46 Лист12-151вих-22

Про надання інформації щодо освоєних коштів на 
природоохоронні заходи

207

01.02.2022від

№

від 03.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01045/08-50 Лист12.3/12

Про внесення заходів до плану роботи 

208

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

Запорізький апеляційний суд

01022/08-49 Лист22-ц/807/409/22

Про повістку на судове засідання у справі 
№330/2018-19

209

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01093/08-49 Лист22-ц/807/960/22

Про копію ухвали суду по справі Гобова Є.О.

210

30.01.2022від

№

від 03.02.2022

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

паперовий паперова

Міжрегіональне управління Нацдержслужби у 
Дніпропетровській та Запорізькій областях

00950/08-42 Лист28/11-4/22

Про надання інформації щодо професійного 
навчання державних службовців 

211

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання кадрової роботи та державної 
служби

паперовий паперова

Прокуратура
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01021/08-49 Лист50-5780 вих2р

БЕРДЯНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про зміну предмету позову  у справі ПСП 
Агрофірма "Колос"

212

16.11.2021від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

01168/08-46 Лист55/1-1066ВИХ-2

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо земельної ділянки 
історико-культурного призначення Гриценка І.Ф.

213

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00968/08-46 Лист12-543 ВИХ-22

Про надання інформації щодо спільну діяльність 
ДП "Запорізький облавтодор" та ТОВ 
"Андрівський гранітний кар'єр" 

214

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00969/08-46 Лист12-114 ВИХ-22

Про надання інформації щодо спільну діяльність 
ДП "Запорізький облавтодор" та ТОВ 
"Андрівський гранітний кар'єр"

215

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

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

паперовий паперова

00970/08-46 Лист12-126 ВИХ-22

Про надання інформації щодо інвентаризації 
водних об'єктів регіону

216

28.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання екології, використання 
природних ресурсів і охорони довкілля

паперовий паперова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області

01125/08-46 Лист2348/41/32/01-20

Про виділення коштів на проведення реконструкції 
адміністративної будівлі Управління патрульної 
поліції в Запорізькій області

217

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

00952/08-46 Лист59/5/5/2-86

Про створення комісії для проведення заходів щодо 
безпечної утилізації небезпечних речовин, які 
зберігаються на території ЗДП "Кремнійполімер"

218

27.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова

Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області

01149/08-46 Лист468/55/107/01-20

Про надання інформації щодо дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

219

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Правові питання та взаємодія з 
правоохоронними органами

паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України

01029/08-51 Лист05/04-105

Про проведення оцінки стану захищеності 
інформаційних ресурсів

220

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання інформаційних технологій та 
захисту інформації

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01015/08-29 Лист16-1541/161-2

Про надання інформації щодо виконання розділу І 
протокольного рішення Державної комісії від 
25.01.2022 № 2

221

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01033/08-29 Лист03-1600/215

Про підготовку до пропуску льодоходу, повені і 
паводків у 2022 році

222

02.02.2022від

№

від 02.02.2022

№ Питання цивільного захисту населення, 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

паперовий паперова

01120/08-29 Лист261-1-1732/262-

Про надання інформації щодо об'єктів, проти яких 
можуть застосовуватися засоби ураження або які 
потрапляють у зону впливу вторинних факторів 
наслідків застосування засобів ураження

223

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01014/08-22 Лист8-01/18/5-22

Про надання інформації, необхідної для розрахунку 
середньозважених тарифів 

224

01.02.2022від

№

від 02.02.2022

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

паперовий паперова

Національна служба здоров'я України

01138/08-33 Лист2441/11-14-22

Про проведення онлайн-зустрічі на тему: "Статус 
контрактування – 2022" 04.02.2022 о 14:00

225

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Національна соціальна сервісна служба України

33
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01118/08-28 Лист0000-0204-0/178

Про проведення другого тренінгу в рамках проєкту 
„Підтримка зусиль уряду України у відповідь на 
вплив пандемії COVID-19 на ситуацію із 
внутрішньою торгівлею людьми” 15-17.02.2022

226

03.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00946/08-48 Лист382/16-07/2-22

Про виконання протокольного рішення РНБО щодо 
стану кіберзахисту інформаційних ресурсів 

227

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ Питання мобілізаційної та оборонної 
роботи, робота митниць

паперовий паперова

01163/08-48 Лист442/32-04/2-22

Про моніторинг реалізації закладами охорони 
здоров'я вимог постанови КМУ від 15.12.2021 № 
1334

228

04.02.2022від

№

від 04.02.2022

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

00949/08-21 Лист10-15-1821

Про надання інформації щодо нерухомого 
державного майна з Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності

229

31.01.2022від

№

від 01.02.2022

№ 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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