
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.02.15 по 06.02.15

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00578/08-01 Постанова96-VII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Освіта, охорона здоров`я та соціальне 
забезпечення дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення"

1
13.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00579/08-01 Постанова129-VII
Про звернення Верховної Ради України до 
Організації Об`єднаних Націй, Європейського 
Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської 
Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав 
світу про визнання Російської Федерації 
державою-агресором

2
27.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00580/08-01 Закон України91-VII
Про внесення змін до статті 41 Закону України 
"Про акціонерні товариства" щодо кворуму 
загальних зборів акціонерних товариств з 
мажоритарними корпоративними правами держави

3
13.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00581/08-01 Закон України87-VII
Про внесення зміни до статті 17 Закону України 
"Про державну підтримку сільського господарства 
України"

4
13.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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00582/08-01 Закон України92-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності" щодо 
прийняття в експлуатацію об`єктів будівництва, 
збудованих без дозволу на виконання будівельних 
робіт

5
13.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00583/08-01 Закон України119-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо невідворотності покарання осіб, які 
переховуються на тимчасово окупованій території 
України або в районі проведення 
антитерористичної операції

6
15.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00584/08-01 Закон України120-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення окремих положень 
соціальної політики

7
15.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00585/08-01 Закон України121-VIII
Про внесення зміни до статті 25 Закону України 
"Про відпустки"

8
15.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00586/08-01 Закон України123-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг" щодо розкриття інформації

9
15.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00657/08-14 Лист04-33/5-99/1991
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 18.02.2015
Про участь у слуханнях

10
02.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

00630/08-10 Депутатське звернення01/40
НДУ ФРОЛОВ М.О.  (Гугніну 
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівникам ПАТ "Завод "Запоріжавтоматика"

11
02.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2
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00688/08-10 Депутатське звернення214-1/1-21
НДУ ІВЧЕНКО В.Є. 
Про надання інформації щодо кількості сільських 
та селищних рад області які не можуть себе 
утримувати

12
20.01.2015від

№
від 06.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00689/08-10 Депутатське звернення01/41
НДУ ФРОЛОМ М.О.
Про співпрацю з ГО сімей інвалідів "Людям 
потрібні люди"

13
02.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00613/08-27 Лист52
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 22.03.2015 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу дитячого і юнацького 
мистецтва "Академконцерт-2015" 

14
21.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00614/08-27 Лист48
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 17.05.2015 Всеукраїнського 
фестивалю сучасної української естрадної пісні і 
танцю, інструментальної музики "Літні тони - 
2015" 

15
02.02.2015від

№
від 02.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00615/08-27 Лист55
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 05.04.2015 Всеукраїнського 
фестивалю сучасної української естрадної пісні і 
танцю, інструментальної музики "Дитячий 
пісенний вернісаж - 2015" 

16
23.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3
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00627/08-27 Лист183
КОМПАНІЯ "ПРЕМ`ЄР ЕКСПО"
МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА ВИСТАВКА 
25-27.03.2015
Про участь у Міжнародній виставці

17
15.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00650/08-22 Лист425/22
ФІЛІЯ "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Про охорону об`єктів Запорізького ЛВУМГ

18
29.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00651/08-22 Лист01/3180
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про приєднання Ботієвської ВЕС до електричних 
мереж

19
27.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00682/08-27 Лист1/32-17
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про проведення 09-11.04.2015 Всеукраїнського 
благодійного Великоднього ярмарку

20
04.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00684/08-32 Лист1297/3-15/56
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про проект договору земельної  ділянки 

21
02.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00685/08-22 Лист22/34-173/1239
ВП "ХМЕЛЬНИЦЬКА АТОМНА 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про співпрацю з ТОВ "НВП 
"Перетворювач-комплекс"

22
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00693/08-35 Лист01/77/01-10
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про надання інформації щодо осіб, які 
переселилися на материкову частину України та 
перебувають на території області

23
04.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00687/08-38 Лист116/15
БО "ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЛІКАРНЯНА КАСА"
Про підтримку благодійних програм

24
02.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

4
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00589/08-04 Протокол наради 
(засідання)

3616/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол наради під головуванням 
Прем`єр-міністра України А.П.Яценюка  від 
29.01.2015 з питань розроблення Плану 
відновлення України на 2015-2017 роки та його 
узгодження з Програмою діяльності КМУ

25
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00590/08-04 Витяг з протоколуВП 6
(А.Яценюк) Про заходи з підвищення безпеки 
життєдіяльності населення в умовах проведення 
АТО

26
26.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00591/08-03 Постанова18
Про Державну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій

27
26.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00592/08-09 Доручення2149/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про загрозу підтоплення грунтовими водами 
території Кам`янсько-Дніпровського р-ну

28
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00593/08-09 Доручення3987/0/1-15
(А.Яценюк) Про надання інформації щодо втрат і 
збитків (загальних та щоденних), завданих Україні 
внаслідок тимчасової окупації АР Крим, агресії РФ, 
яка триває в окремих районах Донецької та 
Луганської областей (АТО)

29
31.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00594/08-09 Доручення30549/3/1-14
(Г.Зубко) Про реалізацію м`ясних консервів

30
29.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00595/08-09 Доручення3583/0/1-15
(А.Яценюк) Про підготовку робочої поїздки 
Прем`єр-міністра України А.П. Яценюка до 
Запорізької області 02.02.2015

31
29.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

5
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00596/08-09 Доручення1557/3/1-15
(А.Яценюк) Про забезпечення фінансування 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

32
31.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00597/08-09 Доручення3505/1/1-15
(Г.Зубко) Про відшкодування витрат на ліквідацію 
наслідків надзвичайної ситуації

33
31.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00598/08-09 Доручення2408/1/1/-15
(Г.Зубко) Про використання зовнішніх фінансових 
запозичень для підвищення енергоефективності 
житлового фонду

34
29.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00599/08-09 Доручення2619/1/1-15
(А.Яценюк) Про ситуацію в Інституті олійних 
культур НААН України та підпорядкованих йому 
підприємствах

35
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00640/08-03 Постанова30
Питання оптимізації діяльності територіальних 
органів Нацдержслужби та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов КМУ

36
28.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00641/08-09 Доручення2695/1/1-15
(А.Яценюк) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Освіта, охорона здоров`я та 
соціальне забезпечення дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх 
вирішення"

37
02.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

00642/08-09 Доручення3398/1/1-15
(Г.Зубко) Про перелік проблемних питань та 
можливі шляхи їх вирішення

38
02.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00643/08-09 Доручення3318/1/1-15
(В.Кириленко) Про субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам

39
02.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

00644/08-09 Доручення3638/1/1-15
(В.Кириленко) Про проблемні питання скорочення 
штатної чисельності підрозділів ГУ МВС України в 
Запорізькій області

40
02.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00664/08-04 Протокол наради 
(засідання)

4253/0/1-15
(В.Кириленко) Питання функціонування та 
подальшого фінансування відомчих медичних 
закладів залізничного транспорту

41
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00665/08-09 Доручення17413/89/1-14
(Г.Зубко) Про надання пропозицій щодо розподілу 
у 2015 році коштів державного фонду 
регіонального розвитку з переліком відповідних 
програм і проектів

42
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00666/08-09 Доручення40381/2/1-14
(Г.Зубко) Про порушення вимог законодавства 
щодо погодження з головами місцевих державних 
адміністрацій призначення на посади керівників 
територіальних органів міністерств, інших ЦОВВ

43
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00690/08-04 Протокол наради 
(засідання)

4591/0/1-15
(А.Яценюк) Про перегляд тарифів на енергоносії та 
реформування системи надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на 
житлово-комунальні послуги

44
04.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00691/08-09 Доручення3629/1/1-15
(Г.Зубко) Про сприяння в проведенні заходів

45
04.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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

00695/08-22 Лист26-753/1.2-15
Про перевищення використання обсягів 
природного газу

46
03.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

00576/08-20 Лист2723-07/2915-
Про надання звіту щодо використання коштів 
резервного фонду державного бюджету

47
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00622/08-19 Лист2801-11/3445-06
НАРАДА 12.02.2015
Про участь у нараді керівника економічної служби

48
03.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00623/08-33 Лист311/21-800-171
Про внесення змін до списку посадових осіб, 
відповідальних за організацію та проведення Дня 
Європи в Україні у 2015 році

49
31.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00700/08-28 Лист10.03.67/3342
Про функціонування та подальше фінансування 
відомчих медичних закладів залізничного 
транспорту

50
05.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00570/08-24 Лист8/9-206-15
Про надання інформації стосовно наявності засобів 
підвозу питної води, мобільних засобів збору та 
очистки води

51
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00618/08-19 Лист7/19-1062
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання державного фонду регіонального розвитку

52
02.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00619/08-20 Лист7/19-1061
Про надання інформації щодо обсягів 
кредиторської заборгованості, яка виникла у минулі 
роки за рахунок державного фонду регіонального 
розвитку,...

53
02.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

00620/08-24 Лист7/9-1039
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 19.02.2015
Про участь у Міжнародній конференції

54
02.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00621/08-24 Лист7/9-863
Про заборгованість структурних підрозділів 
облдержадміністрацій з питань 
житлово-комунального господарства за тимчасовий 
нагляд

55
28.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00631/08-33 Лист7/9-577
Про надання переліку об`єктів державної та 
комунальної власності до яких планується 
застосувати механізм державного приватного 
партнерства

56
21.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00699/08-24 Лист7/9-1220
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавних цільових програм

57
05.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00610/08-29 Лист1024/1/14-15/06
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку проведення державної 
атестації дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій"

58
29.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00675/08-35 Лист1238/0/14-15/13
Про моніторинг показників заробітної плати за 
жовтень 2014 року

59
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00694/08-35 Лист897/2/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

60
27.01.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

00604/08-20 Лист31-04120-17-9/2
Про надання інформації щодо досягнення 
запланованої мети, завдань та результативних 
показників головними розпорядниками бюджетних 
коштів

61
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

00647/08-20 Лист01/02-28/00317
Про використання субвенції з обласного бюджету

62
31.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00648/08-27 Лист08/02-21/00300
Про процедуру демонтажу пам`ятника В.І.Леніну 

63
31.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

00658/08-10 Депутатське звернення02-01-11/171
Про закінчення реконструкції об`єкту "3456" та 
благоустрою території навколо житлового будинку 
№ 10 по вул.Театральній в м.Василівка

64
02.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

00601/08-17 Лист4711/01-13
Про ремонт магістрального водопроводу

65
31.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00603/08-17 Розпорядження14-р
Про створення робочої групи з підготовки 
пропозицій з питань сприяння децентралізації 
влади та проведення реформи місцевого 
самоврядування

66
31.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00646/08-17 Лист01-26/0126
Про надання інформації щодо капітальних видатків 
за рахунок бюджету розвитку та фінансування 
регіональних програм

67
04.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00659/08-17 Лист01-26/0122
Про надання інформації щодо користувачів, які 
мають діючі дозволи на спеціальне 
водокористування на території області станом на 
01.01.2015

68
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00676/08-17 Лист01-26/0130
Про надання інформації щодо суспільно-політичної 
ситуації в області

69
04.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00677/08-17 Лист01-26/0133
НАРАДА 06.02.2015
Про участь у нараді

70
05.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

00628/08-24 Лист1000
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

71
03.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

00704/08-22 Лист1/06-01-122
Про нелегальні перевезення ТОВ "Бас-Тур"

72
06.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

00672/08-32 Лист71/02-229
Про передачу земельних ділянок

73
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

00701/08-44 Лист22-704
Про надання приміщення для розміщення 
мобільних прикордонних загонів

74
04.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00703/08-22 Лист8/ДНР
Про залучення для охорони об`єктів залізниці 
силами охорони ВАТ "Запоріжсталь"

75
05.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

00602/08-24 Лист150
ТОВ "НТЦ "НОВА ХВИЛЯ"
Про порядок отримання дозволу на спеціальне 
водокористування

76
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00611/08-46 Лист2
ТОВ "ПРИБРЕЖНИЙ ДВОРИК"
Про придбання оздоровчого комплексу під 
соціальний гуртожиток (АТО)

77
28.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00612/08-46 Лист2
ТОВ "БІЛД-СЕРВІС"
Про придбання оздоровчого комплексу під 
соціальний гуртожиток (АТО)

78
27.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00637/08-22 Лист06/49
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

79
03.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00638/08-22 Лист11
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про надання дозволу при виникненні необхідності 
на заміну транспорту, зазначеному у договорі

80
21.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00653/08-32 Лист1/02/15
ТОВ "ІЛЬМАРЕ"
Про укладання договору оренди землі

81
02.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00654/08-32 Лист2/02/15
ТОВ "ІЛЬМАРЕ"
Про укладання договору оренди землі

82
02.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00678/08-32 Лист53/03
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМСНАБ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

83
29.01.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00683/08-22 Лист219
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

84
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00706/08-22 Лист142
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про вивчення діяльності Ільїна Ю.В.

85
27.01.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00629/08-32 Лист02/02-02
АФГ "АГРО"
Про повернення документів із землеустрою

86
02.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00633/08-41 Лист43/747
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РВ ГУМВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо наявності на балансі 
облдержадміністрації металевих труб, які 
складають зрошувальну систему 
сільськогосподарських полів

87
27.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00634/08-41 Лист43/748
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РВ ГУМВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо наявності на балансі 
райадміністрації металевих труб, які складають 
зрошувальну систему сільськогосподарських полів

88
27.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00668/08-41 Лист26/4-113
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГУМВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання копій договорів оренди приміщення 
№ 100, розташованого у будівлі 
облдержадміністрації

89
04.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00671/08-24 Лист356
КП "БЕРДЯНСЬК ВОДОКАНАЛ"
Про погодження Загальновиробничих норм ПЕР

90
26.01.2015від

№
від 05.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00681/08-34 Лист34-01-09/21
ПІВДЕННО-СХІДНА ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З 
ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Про перелік об`єктів діяльності у сфері 
використання ядерної енергії  з високим ступенем 
ризику

91
31.01.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00705/08-27 Лист23
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ 
ЮНАЦТВА" ЗОР
Про ситуацію у бібліотеці

92
05.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00609/08-22 Лист08/113
Про недопущення відключення від електроенергії 
об`єктів водозабезпечення м. Василівка

93
27.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00577/08-32 Лист8
ЗОГОМР "ПРОГРЕС"
Про надання погодження користування 
мисливськими угіддями

94
13.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00652/08-44 Лист02/03
ГО "СПІЛКА ВІЛЬНИХ КОЗАКІВ"
Про залучення до співпраці з підрозділами  
Збройних Сил України, МВС, СБУ, ДСНС, 
прикордонної служби України

95
04.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Суди

00707/08-43 Лист319/149/15-ц
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

96
29.01.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00588/08-15 Лист46-01/243
(А.Таран) Про звернення Енергодарського міського 
голови І.Наумичева щодо ситуації у м. Енергодар

97
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00686/08-15 Лист03-01/260
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
надісланих до КМУ кадрових документів на 
призначення голів облдержадміністрацій, першого 
заступника та заступника голови 
облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій

98
05.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00692/08-15 Лист03-01/241
(В.Ковальчук) Про звернення Приазовського 
селищного голови щодо надання допомоги у 
проведенні ремонту будівлі сільського будинку 
культури

99
04.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00697/08-15 Лист02-01/144
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю листа  
Адміністрації  України від 13.08.2014 № 03-01/387

100
20.01.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

00625/08-15 Лист02-01/381
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю п. 3 протоколу 
за результатами засідання Громадської 
гуманітарної ради 30.06.2011

101
31.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00626/08-15 Лист02-01/383
(Б.Ложкін) Про продовження виконання п.3 
Доручення Президента України від 12.11.2013 № 
1-1/2944 (разом із № 09974/08-08 (2013))

102
31.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00667/08-15 Лист02-01/417
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 03.05.2012 № 1-1/1137

103
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Президент України

00587/08-02 Указ40/2015
Про додаткові заходи щодо забезпечення 
проведення часткової мобілізації у 2015 році

104
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

00702/08-32 Лист01-51/155
Про надання роз`яснень щодо звернення стосовно 
укладання нового договору оренди землі

105
30.01.2015від

№
від 06.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

15
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00636/08-20 Лист01-11/0086
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

106
30.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00660/08-20 Лист01-20/025
Про виділення додаткової субвенції на 
обслуговування хворих нефрологічного профілю

107
30.01.2015від

№
від 05.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00607/08-37 Лист01-30/0017
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Стойчевій С.Ф.

108
12.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00605/08-20 Лист01-03/0034
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

109
29.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада

00608/08-27 Лист01-15/25
Про передачу останків Шапошнікова Ф.Д.

110
28.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00663/08-45 Лист33/01-15
Про відрядження керівників та спеціалістів 
бюджетної сфери до обласного центру

111
03.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Токмацька райрада

00569/08-10 Рішення8
Про звернення Токмацької райради до органів 
державної влади щодо використання земель 
державної власності

112
22.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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№
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Джерело  інформації 
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Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00575/08-34 Лист01/4/626
Про придбання необхідного спорядження

113
30.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00661/08-44 Лист01/5/812
Про звільнення від призову працівників ГУ ДСНС 
України у Запорізькій області

114
04.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00662/08-34 Лист01/7/820
Про перевірку готовності мобільних груп 
реагування на надзвичайні ситуації

115
04.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00680/08-35 Лист01/06/873
Про пошук додаткового житла для проживання 
тимчасово переміщених осіб (АТО)

116
05.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

00606/08-24 Лист03-06/20/1
Про забезпечення населення області якісною та 
безпечною питною водою

117
05.02.2015від

№
від 02.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

00645/08-41 Лист12/67
Про фінансування заходів обласної "Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в  Запорізькій області,..."

118
03.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління статистики

00708/08-26 Лист08-09/41
Про подання державного статистичного 
спостереження "Звіт дошкільного навчального 
закладу за 2014 рік"

119
02.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

00655/08-43 Лист908/4796/14
Про визнання незаконним та скасування наказу, 
визнання недійсним договору оренди землі

120
27.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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Запорізький обласний військовий комісаріат

00635/08-44 Лист115
Про проведення зустрічей з громадами сільських 
(селищних) рад

121
02.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00632/08-41 Лист05/1-99вих-15
Про надання переліку державних та регіональних 
програм, що виконувались на території області 
впродовж 2014 року та перелік таких програм на 
2015 рік

122
02.02.2015від

№
від 03.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00679/08-41 Лист05/3-71вих-15
Про надання інформації щодо стану виконання 
рішень суду, постановлених за позовом 
облдержадміністрації

123
05.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00698/08-41 Лист13/2-31вих15
Про внесення змін до Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки в Запорізькій області,...

124
05.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00709/08-41 Лист05/1-172вих-15
Про надання інформації щодо судових справ, по 
яким спричинено або може бути спричинено 
істотну шкоду державним інтересам

125
05.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

00674/08-21 Лист02-13-00602
Про продовження термінів дії договорів оренди 
державного нерухомого майна

126
02.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

00649/08-22 Лист10/137
Про погодження переліку автомобільних доріг 
державного значення 

127
04.02.2015від

№
від 04.02.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура
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00639/08-41 Лист17/1/4-19077-14
Про надання інформації щодо виконання пунктів 
постанов КМУ від 04.04.2000 № 599 та від 
03.10.2011 № 1064

128
30.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00669/08-41 Лист17/4/4-19077-14
Про надання копій документів

129
05.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

00670/08-41 Лист17/1/4-19077-14
Про надання копій документів щодо листування 
облдержадміністрації, а також її структурних 
підрозділів з питань реалізації населенню області 
скрапленого газу для побутових потреб

130
04.02.2015від

№
від 05.02.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Державна казначейська служба України

00573/08-20 Лист9-09/31-1587
Про розпис Державного бюджету України на 2015 
рік

131
29.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

00673/08-35 Лист566/7.1-5/6/15
Про стан виробничого травматизму в АПК, 
соціально-культурній сфері та деревообробній 
промисловості

132
30.01.2015від

№
від 05.02.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

00600/08-36 Лист12-315
Про призначення Баранова Ю.В.

133
28.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00568/08-34 Лист03-734/162
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

134
20.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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00571/08-34 Лист01-1443/2144
Про надання запиту на постачання 
матеріально-технічних засобів

135
01.02.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00574/08-37 Лист02-18513/284
Про нагородження Єфименка О.Г.

136
26.12.2014від

№
від 02.02.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00616/08-34 Лист02-1406/162
Про перепогодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку створення, утримання 
фонду захисних споруд цивільного захисту та 
ведення його обліку і Порядку використання у 
мирний час захисних споруд цивільного захисту 
для господарських, культурних та побутових 
потреб"

137
31.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00617/08-34 Лист02-1306/212
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження видів та норм майна, а також 
видів та обсягів послуг щодо життєзабезпечення 
постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій"

138
30.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

00572/08-27 Лист164/40/7-15
Про інформування щодо виникнення надзвичайних 
ситуацій (небезпечних подій) у сфері туризму та 
курортів

139
29.01.2015від

№
від 02.02.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

00656/08-24 Лист805/18/61-15
Про надання інформації щодо оснащення 
підприємств комунальної теплоенергетики та 
житлового фонду засобами облікової теплової 
енергії

140
30.01.2015від

№
від 04.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00696/08-24 Лист928/18/61-15
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання (ліцензіатів), які здійснюють 
діяльність у сфері теплопостачання

141
04.02.2015від

№
від 06.02.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Національне агентство України з питань державної служби

00624/08-36 Лист6/94/22-15
Про надання інформації щодо переліку державних 
органів, установ та організацій, посади керівних 
працівників і спеціалістів яких віднесені до 
категорій посад держслужбовців

142
29.01.2015від

№
від 03.02.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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