
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.01.15 по 31.01.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00402/08-10 Депутатське звернення04-23/13-58
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про збереження методичних кабінетів при 
департаментах (управліннях, відділах) освіти

1
21.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

00403/08-14 Лист04-23/5-84
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про матеріали парламентських слухань 23.10.2014 
"Доступність та якість загальної середньої освіти: 
стан і шляхи поліпшення"

2
22.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

00488/08-10 Лист04-33/18-67
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про звернення Архієпископа Запорізького та 
Мелітопольського УПЦ Луки з проханням щодо 
сприяння проведенню богослужінь у храмі 
Покрови Пресвятої Богородиці

3
26.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Народні депутати України

00401/08-10 Депутатське звернення536
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про скасування розпоряджень голови Запорізької 
райдержадміністрації

4
21.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00421/08-36 Лист23-11/10-6
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про вивчення навчальних потреб слухачів

5
16.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00476/08-35 Лист12
СПІЛЬНА ПРОГРАМА "СПРИЯННЯ 
ІНТЕГРАЦІЙНІЙ ПОЛИТИЦІ ТА ПОСЛУГАМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ"
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 13.02.2015
Про участь у конференції

6
27.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00531/08-27 Лист380
ГОЛОВНА РЕДКОЛЕГІЯ ЗВОДУ ПАМ`ЯТОК 
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Про продовження роботи над томом Зводу 
пам`яток історії та культури Запорізької області

7
20.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00434/08-35 Лист176
ВГО "ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
УКРАЇНИ"
Про підготовку психологів щодо 
соціально-психологічної допомоги переміщеним 
особам (АТО)

8
15.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00448/08-35 Лист3-1
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ 
СФЕРИ
Про недопущення скорочення працівників 
соціального захисту населення

9
21.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00534/08-28 Листб/н
БПФ "РУТЕНІЯ-ОДЕСА"
Про лікування Генчева М.В. в м. Харкові

10
30.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Посольства, консульства

00431/08-33 Лист7/3
ПОЧЕСНИЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛІКИ АЛБАНІЯ В 
М.ХАРКІВ
Про сприяння в встановленні контактів з 
представниками албанської діаспори 

11
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

2
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00501/08-43 Лист808/7125/13-а(87
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Ураскіної Н.М.

12
20.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00405/08-03 Постанова6
Деякі питання надання освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам

13
14.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00406/08-03 Постанова7
Деякі питання надання субвенції на підготовку 
робітничих кадрів з державного бюджету місцевим 
бюджетам

14
14.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00407/08-03 Постанова8
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами КМУ від 20.09.2005 № 936 і від 
27.03.2013 № 261

15
14.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00408/08-04 Протокол селекторної 
наради

2666/0/1-15
(А.Яценюк) З питань безпеки громадян України та 
захисту найважливіших об`єктів інфраструктури

16
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00409/08-09 Доручення2666/1/1-15
(А.Яценюк) Про вжиття вичерпних заходів щодо 
перевезення до безпечних районів і тимчасового 
розміщення в придатних для цього приміщеннях 
дітей, зі згоди їх батьків

17
24.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00410/08-09 Доручення2666/3/1-15
(А.Яценюк) Про організацію безпечного 
перевезення та розміщення дітей (АТО)

18
25.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00411/08-09 Доручення2960/93/1-12
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо стану 
тарифної ситуації у житлово-комунальній сфері

19
21.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

3
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00412/08-09 Доручення46622/4/1-14
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
обов`язкового щорічного обсягу задоволення 
потреб охорони здоров`я населення України 
донорською кров`ю, її компонентами і препаратами

20
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00413/08-09 Доручення1740/1/1-15
(В.Кириленко) Про удосконалення організації 
оздоровлення та відпочинку дітей

21
22.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00414/08-09 Доручення1994/1/1-15
(Г.Зубко) Про надання дозволу на проведення 
перевірки

22
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00464/08-03 Постанова15
Про внесення змін до Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів

23
23.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00465/08-09 Доручення1797/1/1-15
(А.Яценюк) Про вжиття заходів, пов`язаних з 
оголошенням та проведенням часткової мобілізації 
та звільнення у запас військовослужбовців 
(демобілізацією)

24
26.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00491/08-03 Постанова11
Деякі питання надання медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам

25
23.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00492/08-03 Постанова17
Питання оптимізації діяльності центральних 
органів виконавчої влади системи юстиції

26
21.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

4
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00493/08-16 Лист1254/0/2-15
(О.Паракуда) Про надання інформації щодо 
суб`єктів господарювання державного сектору 
економіки, що перебувають у сфері управління, та 
включені до переліку підприємств, які мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави

27
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00494/08-09 Доручення2179/1/1-15
(Г.Зубко) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про фінансування робіт об`єкту "Реконструкція 
водопровідної насосної станції ІІ підйому в м. 
Оріхів Запорізької області"

28
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00495/08-09 Доручення837/1/1-15
(Г.Зубко) Про розроблення (доопрацювання) планів 
дій з реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий 
Уряд"

29
27.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00496/08-09 Доручення1723/1/1-15
(А.Яценюк) Про утворення Оргкомітету та 
підготовку проекту плану заходів з відзначення 
200-річчя від дня народження М.Вербицького 

30
27.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00497/08-09 Доручення2284/1/1-15
(О.Паракуда) Про швидке та економічне вирішення 
питання забезпечення житлом громадян України

31
29.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00513/08-03 Розпорядження47-р
Про встановлення режимів підвищеної готовності 
та надзвичайної ситуації

32
26.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00514/08-03 Розпорядження48-р
Про надання дозволу на проведення перевірок 
щодо дотримання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту

33
26.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00515/08-03 Розпорядження49-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
26.11.2008 № 1473

34
26.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

5
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00516/08-09 Доручення3160/1/1-15
(В.Кириленко) Про відзначення 29.01.2015 Дня 
пам`яті Героїв Крут

35
28.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00521/08-09 Доручення3619/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 31.01.2015
Про участь у селекторній нараді

36
30.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00524/08-09 Доручення3398/0/1-15
(Г.Зубко) НАРАДА 05.02.2015
Про участь у нараді

37
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00527/08-16 Лист156/12
(А.Заяць) Про організацію робочої поїздки 
Прем`єр-міністра України А.П. Яценюка до 
Запорізької області 02.02.2015

38
30.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00554/08-09 Доручення3845/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02.02.2015
Про організацію технічного забезпечення 
проведення селекторної наради

39
31.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

00478/08-22 Лист26-438/1.2-15
Про перевищення використання обсягів 
природного газу

40
26.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00399/08-19 Лист2802-07/2069-06
Про запровадження щомісячного моніторингу 
соціально- економічного розвитку регіонів

41
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00525/08-21 Лист4211-06/2474-06
Про перепідготовку управлінських кадрів  для 
сфери підприємництва

42
27.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

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

00544/08-44 Лист2723-07/2835-03
Про надання переліку об`єктів

43
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00562/08-30 Лист2723-07/3047-06
Про надання розрахунку витрат за тимчасове 
проживання дітей, які перевезені із небезпечних 
районів, зі згоди їх батьків (АТО)

44
31.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

00563/08-22 Лист03/42-425
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на березень 2015 року

45
30.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00564/08-22 Лист03/42-424
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на березень 2015 року

46
30.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00416/08-33 Лист413/21-180/4/2-9
Про спільну проектну діяльність по лінії 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2015 році

47
20.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00546/08-22 Лист227/25/14-15
Про надання інформації щодо стану виконання 
заходів Державної цільової програми розвитку 
міського  електротранспорту на період до 2017 
року

48
26.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00556/08-22 Лист305/25/14-15
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 05.02.2015
Про участь у засіданні робочої групи

49
31.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00555/08-27 Лист17/18/15-15
Про підготовку третьої періодичної доповіді щодо 
виконання Україною Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин

50
30.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

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

00440/08-37 Лист430/14
Про відзначення переможців і призерів ІІ 
Всеукраїнського конкурсу есе "Я - європеєць"

51
23.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00442/08-29 Лист477/4.1
Про проведення 30.04-03.05.2015 Міжнародного 
фестивалю дитячо-молодіжної творчості "Веселка 
миру"

52
26.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

00548/08-44 Лист220/752
Про визначення потреби у підготовці фахівців з 
питань безпеки і оборони держави

53
24.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00528/08-26 Лист1/9-40
Про збереження мережі позашкільних навчальних 
закладів

54
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00397/08-24 Лист7/11-634
Про упорядкування місць поховань

55
22.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00418/08-24 Лист7/9-608
Про надання помісячного графіку встановлення  
приладів технологічного обліку гарячого та 
холодного водопостачання на підприємствах

56
21.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00508/08-24 Лист7/9-908
Про оновлення інформації щодо контактних 
телефонів та електронних адрес

57
29.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00398/08-35 Лист805/0/14-15/57
Про виконання п.8 доручення Прем`єр-міністра 
України А.Яценюка

58
25.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

00441/08-35 Лист431/0/14-15/014
Про діяльність інтернатних установ системи 
соціального захисту населення

59
16.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00517/08-29 Лист7/59/206-15
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про Національний план дій "Жінки, мир, безпека" 
на період до 2019 року

60
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00526/08-34 Лист1067/0/14-15/115
Про своєчасну закупівлю послуг із 
санаторно-курортного лікування громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

61
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00561/08-30 Лист65/0/15-15/57
Про звітування щодо дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

62
30.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

00519/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про фінансування закладів та установ, переданих 
на фінансування з місцевих бюджетів

63
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00532/08-20 Лист01-0463/40
Про погашення кредиторської заборгованості

64
27.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00433/08-34 Лист01-01-44/0273
Про розподіл коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

65
20.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00456/08-20 Лист03/01-19/00240
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

66
27.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00424/08-34 Лист02-12/40-2
Про фінансування заходів з ліквідації надзвичайної 
ситуації

67
22.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00404/08-10 Депутатське звернення1-3
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про надання інформації щодо виділених коштів на 
реконструкцію харчоблоку обласної клінічної 
лікарні

68
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

00400/08-17 Лист0171/01-10
Про виділення коштів на завершення будівництва 
корпусу Мелітопольського онкологічного 
диспансеру

69
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00459/08-17 Лист0216/01-10
Про включення об`єкту до переліку заходів, що 
фінансуються за рахунок обласного бюджету

70
27.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00489/08-17 Лист0148/01-07
Про надання інформації щодо актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку Запорізької 
області

71
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00445/08-20 Лист63
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Пропозиції щодо внесення змін до Переліку 
об`єктів, видатки яких передбачені за рахунок 
бюджету розвитку в 2015 році

72
23.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00446/08-20 Лист07-2-142
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ПРОМИСЛОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
рішення облради "Про обласний бюджет на 2015 
рік"

73
26.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

00427/08-24 Лист668
Про закінчення будівельно-монтажних та 
налагоджувальних робіт на об`єкті "Перекачуюча 
насосна станція на магістральному водогоні від 
м.тЗапоріжжя до смт. Кушугум"

74
22.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00549/08-24 Лист926
Про договір оренди цілісних майнових комплексів, 
укладених між КП "Облводоканал ЗОР" та КП 
"Водоканал

75
29.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

00533/08-22 Лист1/06-01-82
Про порушення транспортного законодавства та 
здійснення нелегального перевезення

76
28.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

00482/08-22 Лист51/0617
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ДП "Придніпровська залізниця"

77
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00483/08-22 Лист51/0616
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "Запоріжвогнетрив"

78
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00484/08-22 Лист51/0615
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. АТ "Мотор-Січ"

79
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00485/08-22 Лист51/0618
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. Підприємству з 100% ІІ "Білла-Україна"

80
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00486/08-22 Лист51/0614
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ВАТ МК "Запоріжсталь"

81
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00536/08-22 Лист0660
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

82
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00537/08-22 Лист51/0664
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ТОВ "Фактор Нафтогаз"

83
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00538/08-22 Лист51/0663
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

84
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00539/08-22 Лист51/0662
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "Карлсберг Україна"

85
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00540/08-22 Лист51/0661
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "Запоріжтрансформатор"

86
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00541/08-22 Лист51/0659
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "Український графіт"

87
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00542/08-22 Лист51/0658
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

88
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00543/08-22 Лист51/0665
Про відсутність лімітів природного газу лютий 
2015 р. ПАТ "ЕМЗ "Дніпроспецсталь"

89
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00436/08-22 Лист006-86/1023
Про заборгованість підприємств водопостачання за 
спожиту електроенергію

90
26.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

00428/08-32 Лист16/237
Про додаткову угоду до Договору оренди землі

91
22.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Банки

00426/08-20 Лист32-05/86-327
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про відкриття рахунку із спеціальним режимом 
використання ГКП ВКГ "Міськводоканал" ПМР

92
21.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00419/08-23 Лист01/56
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб та 
хлібобулочні вироби

93
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00423/08-22 Лист78
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про корегування додаткових обсягів природного 
газу

94
15.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00451/08-44 Лист01/30
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про утримання від призову до лав ЗСУ спеціалістів 
підприємства

95
20.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00452/08-22 Лист34-15/37
ТОВ ВТОРЧЕРМЕТ 2014"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

96
27.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00454/08-24 Лист002
ТОВ "ПРОМЕНЕРГО-ІННОВАЦІЯ"
Про співробітництво у сфері виконання 
будівельних робіт

97
23.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00458/08-23 Лист58
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб та 
хлібобулочні вироби

98
26.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00472/08-22 Лист1
ТОВ "УКРЛОМ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

99
27.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00474/08-21 Лист18-11
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про списання державного майна

100
23.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00499/08-24 Лист25/01
ТОВ ТГТ"
Про стягнення плати за водопостачання

101
26.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00545/08-22 Лист01/3176
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про приєднання Ботієвської ВЕС до електричних 
мереж

102
27.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00417/08-39 Лист74
Про неможливість проведення голосування у день 
проміжних виборів депутатів Запорізької облради 
15.02.2015

103
26.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00435/08-32 Лист11.10-25/9
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розробку землевпорядної 
документації по розподілу земельних ділянок

104
20.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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00438/08-43 Лист243/08-29-10/01
ДПІ В ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ Р-НІ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про стягнення коштів за податковим боргом

105
21.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00470/08-20 Лист57
КУ "ОБЛФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ"
Про виділення коштів з обласного бюджету

106
28.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00510/08-43 Адвокатський запит0146/01-15/339-
АДВОКАТ СЕРДЮК Р.В.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 06.082013 № 372

107
28.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00535/08-22 Лист01-2/22
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ
Про оплату за спожиту електроенергію

108
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00559/08-35 Лист110
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Про звернення Вченої ради щодо невиплати 
заробітної плати

109
30.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

00455/08-44 Лист14/01
Про надання фінансової допомоги

110
26.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00463/08-38 Лист01/15
Про надання фінансової підтримки в проведення 
першого з`їзду народних рад України та об`єднань 
державницького спрямування

111
26.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00460/08-38 Лист9-Ф
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ
ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ 29.01.2015
Про участь у конференції

112
23.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

15
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00473/08-32 Лист432
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УТМР"
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями 

113
26.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00560/08-38 Лист11262015-07
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
С.БЛПГОВІЩЕНКА 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про створення територіальної громади

114
28.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

00502/08-43 Лист328/97/15-ц
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка провиклик до суду на 03.02.2015

115
29.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

00553/08-24 Лист01-11/269
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ЦРЛ" ЗРР
Про здійснення технічного нагляду за 
будівництвом поліклінікі в смт Кушугум

116
29.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Херсонська ОДА

00557/08-34 Лист51-210/0/9-15/33
Про надання інформації щодо наявності на 
території області аварійно-рятувальних служб

117
29.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00415/08-15 Лист09-07/60
(Н.Анненкова) Про надання гуманітарної допомоги 
та забезпечення її доставку постраждалим

118
26.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00477/08-15 Лист03-01/184
(В.Ковальчук) Про надання пропозицій до графіка 
робочих поїздок Президента України у 
лютому-березні 2015 року та заплановані заходи в 
області на період люти-березень 2015 року

119
28.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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00487/08-15 Лист03-01/183
(В.Ковальчук) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.01.2015 
(перенноситься на 31.01.2015)
Про надання інформації щодо проблемних питань у 
регіонах України у зв`язку з проведенням 
мобілізації

120
29.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00507/08-15 Лист02-01/206
((В.Ковальчук) Про щоденне інформування щодо 
резонансних подій, акцій протесту, факти 
підбурювання населення до масових заходів та 
інших провакаційних дій

121
29.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

00467/08-15 Лист02-01/284
(Б.Ложкін) Про відзначення 29.01.2015 Дня пам`яті 
Героїв Крут

122
27.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00468/08-15 Лист02-01/257
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю п.2 Доручення 
Президента України від 02.04.2010 № 1-1/581

123
27.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00512/08-15 Лист02-01/293
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю п.2 ст.4 Указу 
Президента України від 11.04.2012 № 257/2012

124
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

00466/08-02 Указ30/2015
Про оголошення в Україні дня жолоби

125
25.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00511/08-02 Указ27/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Соборності України

126
22.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

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

00529/08-20 Лист93/01
Про бюджетні асигнування на 2015 рік

127
20.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00558/08-37 Лист01-15/0092
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Скрипці Н.І.

128
29.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00567/08-32 Лист01-17/1218
Про укладання договору оренди землі з ТОВ "ВКФ 
Гармонія"

129
19.12.2014від

№
від 31.01.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00471/08-20 Лист006/01-43
Про погашення кредиторської заборгованості

130
19.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00550/08-20 Лист01-11/0084
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

131
30.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00566/08-36 Лист04/2015-к
Про погодження призначення Нічика В.І.

132
29.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00490/08-20 Лист01-01-27/0091
Про відновлення фінансування з Державного 
бюджету захисту Кам`янського Поду

133
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

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

00461/08-20 Лист01-20/017
Про погашення кредиторської заборгованості та 
додаткове виділення коштів

134
22.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00462/08-20 Лист01-31/014
Про погашення кредиторської заборгованості

135
21.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00551/08-20 Лист03-12/0038
Про фінансування заходу з обласного бюджету

136
27.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00481/08-37 Лист01-23/0031
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Глущенко Т.В.

137
21.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00552/08-22 Лист01-21/051
Про недопущення вчинення терористичних актів

138
28.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

00449/08-20 Лист01-23/124
Про фінансування бюджетних галузей "Охорона 
здоров`я" та "Освіта

139
23.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

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

00530/08-24 Лист168
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬРАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про розробку генерального плану села Мала 
Білозерка

140
27.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00420/08-34 Лист01/7-2/481
Про проведення позапланової перевірки готовності 
системи централізованого оповіщення населення

141
26.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00430/08-37 Лист01/5-2/486
Про нагородження Ляха В.Ю.

142
26.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00457/08-34 Лист01/4/489
Про придбання паливно-мастильних матеріалів та 
необхідного спорядження

143
26.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00509/08-37 Лист01/5-2/582
Про нагородження Гуліда В.Б. (інші)

144
29.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

00425/08-45 Лист12/5-19/434
Про результати перевірок стану правової роботи в 
місцевих держадміністраціях, терорганах 
міністерств, інших ЦОВВ, на держпідприємствах, 
установах, організаціях

145
23.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00450/08-45 Лист12/2-19/560
Про стан додержання законодавства щодо 
державної реєстрації нормативно-правових актів за 
підсумками 2014 року

146
27.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00437/08-43 Лист908/5758/14
Про визнання недійсним договору  та зобов`язання 
повернути водний об`єкт

147
20.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

00439/08-43 Лист908/4472/14
Про виправлення помилки в ухвалі господарського 
суду від 16.01.2015

148
21.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

00429/08-45 Лист37/2/01-02-15
Про погодження плану роботи Служби

149
26.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

00565/08-22 ЛистВ.о.Н-21/65
Про перевезення пільгових категорій пасажирів

150
26.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00447/08-22 Лист111/02/05
Про підтримку боєздатності державної системи 
телекомунікацій

151
26.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

00503/08-43 Лист808/350/15/2650
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

152
22.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00505/08-43 Лист808/410/10/2723
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

153
26.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у 
Запорізькій області

00500/08-24 Лист369-01
Про делегування повноважень з видачі  документів 
дозвільного характеру

154
31.12.2014від

№
від 29.01.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00432/08-37 Лист06/163
УПР. ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА...
Про нагородження Костенка В.П.

155
22.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00504/08-43 Лист05/2-2553-14
Про апеляційну скаргу до ГУ Держземагенства та 
ТОВ "Будівельник-2007"

156
26.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00506/08-41 Лист05/1-52вих-15
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації

157
28.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Територіальна інспекція з питань праці у Запорізькій області

00475/08-45 Лист01-11/0031
Про включення до складу колегії 
облдержадміністрації Бойченка С.М.

158
28.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

00453/08-41 Лист1/11-476-Гл
Про сприяння залученню промислового потенціалу 
підприємств установ виконання покарань для 
потреб Міноборони

159
26.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС 
України в Запорізькій області

00518/08-41 Лист90/6-412
Про надання для ознайомлення документів

160
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00469/08-39 Лист21-28-122
Про роботу відділів ведення та регіональних 
відділів адміністрування Державного реєстру 
виборців

161
23.01.2015від

№
від 28.01.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00523/08-34 Лист17-3/276
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.01.2015
Про участь у селекторній нараді

162
30.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

22



№
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

00520/08-20 Лист21-14/40
Про затвердження змін до Стандартів 
внутрішнього аудиту

163
22.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00422/08-22 Лист87/1/7.1-6
Про організацію роботи з придбання сміття та 
побутових відходів вздовж доріг загального 
користування в межах населених пунктів

164
16.01.2015від

№
від 26.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00522/08-22 Лист10/5-15
Про  поширення інформації щодо механізму 
фінансової підтримки впровадження 
енергозберігаючих заходів через ЗМІ

165
29.01.2015від

№
від 30.01.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

00443/08-44 Лист196/0/4-15
Про матеріальні цінності медичного призначення

166
20.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00444/08-44 Лист251/0/4-15
Про збереження матеріальних цінностей 
мобрезерву, які знаходяться на відповідальному 
зберіганні ПрАТ "Завод напівпровідників"

167
23.01.2015від

№
від 27.01.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

00498/08-27 Лист170/50/22-15
Про першочергові заходи з активізації розвитку 
внутрішнього та в"їзного туризму в регіонах

168
29.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

00479/08-36 Лист1/15-12-23
Про формування державного замовлення на 2016 
рік

169
19.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00480/08-36 Лист1/15-12-22
Про прийом на навчання до Національної академії

170
19.01.2015від

№
від 29.01.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

00547/08-21 Лист10-19-1203
Про надання коефіцієнтів для розрахунку 
прогнозної вартості державних підприємств - 
об`єктів приватизації

171
27.01.2015від

№
від 31.01.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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