
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.03.15 по 13.03.15

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

01573/08-01 Закон України219-VIII
Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов`язкове 
державне соціальне страхування" щодо зменшення 
навантаження на фонд оплати праці

1
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01574/08-01 Закон України180-VIII
Про внесення зміни до статті 186 Земельного 
кодексу України щодо спрощення процедури 
погодження проекту землеустрою

2
11.02.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01575/08-01 Закон України208-VIII
Про внесення змін до статті 23 Закону України 
"Про міліцію" щодо виплати одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва 
працівника міліції

3
13.02.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01576/08-01 Закон України218-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності пов`язаних з 
банком осіб

4
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01577/08-01 Закон України212-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

5
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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01578/08-01 Закон України211-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України

6
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01579/08-01 Закон України214-VIII
Про внесення змін до Митного кодексу України 
щодо посадових осіб органів доходів і зборів

7
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01580/08-01 Закон України215-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо посадових осіб контролюючих органів

8
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01581/08-01 Закон України213-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пенсійного забезпечення

9
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01582/08-01 Закон України217-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік"

10
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України

01433/08-10 Депутатське звернення04-38/14-92(537
СПЕЦІАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ З 
ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Про звернення Приходько Ю.В. та інших щодо 
перешкоди передачі гуртожитку у комунальну 
власність

11
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

01428/08-10 Депутатське звернення67
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Бабич Б.П. щодо виділення коштів 
на проведення газопроводу

12
26.11.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01429/08-10 Депутатське звернення79
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення приміщення в м. Гуляйполі

13
03.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

2



№
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01430/08-10 Депутатське звернення81
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців с. Новософіївка 
Дружелюбівської сільради Вільнянського р-ну 
щодо розпаювання землі

14
04.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01431/08-10 Депутатське звернення20 70442
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Бережної О.М. щодо надання 
допомоги в лікуванні брата Злобіна В.М.

15
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01432/08-10 Депутатське звернення20 70435
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про розгляд звернення Дзидзян М.М. щодо 
надання допомоги в її лікуванні

16
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01434/08-10 Депутатське звернення04-03/7-163(165)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про звернення В.Гуцуляк щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування її чоловіка

17
06.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01505/08-14 Лист59/0115
НДУ БАРНА С.С.
Про розгляд звернення Ukrainiab Investment Dialog 
та СКУМО

18
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

01493/08-33 Лист03/01
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРЧА 
ПАЛАТА
Про проведення Міжнародного конкурсу 
інвестиційних проектів

19
11.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01456/08-36 Лист23-11/48
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про вивчення потреб у підвищенні кваліфікації на 
2016 рік

20
25.02.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01474/08-20 Лист24-20/17
ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Про проведення аудиту ефективності використання 
коштів державного бюджету

21
11.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01497/08-22 Лист150/18/06.1
НИЖНЬО-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
ТЕРУПРАВЛІННЯ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про відкриття навігаційного сезону

22
11.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01534/08-23 Лист10/523
ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про надання інформації щодо асортименту та 
щомісячного обсягу виробництва хліба

23
06.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01607/08-22 Лист63/1-22
ПРИАЗОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
ТЕРУПРАВЛІННЯ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про відкриття навігаційного сезону

24
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01612/08-24 Листб/н
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
ГІС-ФОРУМ 18-20.03.2015
Про участь у форумі

25
06.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01613/08-35 Лист01-04/55
НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
Про надання оновленої інформації

26
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські організації

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
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Форма зберігання 
документа

01446/08-18 Лист796/1
ГО "ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА 
НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ"
Про ненадання достовірної інформації 
Бердянською райдержадміністрацією

27
03.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства, консульства

01523/08-13 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про проведення зустрічі 20.03.2015

28
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

01470/08-43 Лист808/1864/14(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд апеляційної скарги

29
02.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01423/08-09 Доручення117/112/1-15
(Г.Зубко) Про проблемні питання з реалізації 
реформи міжбюджетних відносин

30
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01424/08-09 Доручення7428/1/1-15
(Г.Зубко) Про підготовку матеріалів до засідання 
Державної комісії з питань ТЕБ та НС

31
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01425/08-09 Доручення8968/1/1-15
(В.Кириленко) Про перегляд грифів обмеження 
доступу до створених в органах документів

32
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01426/08-09 Доручення4627/11/1-15
(О.Паракуда) Про систематичне інформування 
населення з питань цивільного захисту

33
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01463/08-04 Протокол наради 
(засідання)

9862/0/1-15
(Г.Зубко) Про стан проходження опалювального 
сезону 2014/15 року, показники споживання 
природного газу теплоостачальними 
підприємствами та рівень розрахунків за спожиті 
енергоносії

34
10.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01477/08-09 Доручення9443/1/1-15
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин,  колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у лютому 2015 року

35
07.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01478/08-09 Доручення36767/27/1-14
(В.Кириленко) Про наповнення регіональних 
ринків основними видами продовольчих ресурсів

36
07.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01528/08-09 Доручення8448/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО 
користувачів жилих приміщень гуртожитку 
"Будівельник"

37
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01529/08-09 Доручення9203/1/1-15
(О.Паракуда) Про повноваження щодо 
встановлення тарифів

38
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01530/08-09 Доручення7645/2/1-15
(В.Кириленко) Про зниження вартості комунальних 
послуг та енергоносіїв у модульних містечках для 
проживання внутрішньо переміщених осіб  (АТО)

39
04.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01571/08-09 Доручення7097/1/1-15
(Р.Греба) Про звернення арбітражного керуючого 
Ю.В.Плецької щодо подальшого зберігання 
кадрової документації довгострокового зберігання 
ВАТ "Гамма"

40
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01572/08-09 Доручення2150/8/1-15
(В.Кириленко) Про активізацію внутрішнього та 
в`їзного туризму в Україні

41
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

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

01454/08-22 Лист26-1550/1.2-15
Про перевищення використання обсягів 
природного газу

42
04.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01455/08-22 Лист26-1620/1.2-15
Про відключення від газопостачання ПАТ "ДТЕК 
"Дніпроенерго"

43
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

01600/08-22 Лист02-2-135
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 17.03.2015
Про участь у засіданні

44
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01608/08-23 Лист37-13-5-11/3488
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 17.03.2015
Про участь у селекторній нараді

45
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01599/08-22 Лист3741-07/7703-03
Про надання інформації щодо виробництва 
продукції ФОП "Бурлаков О.Л."

46
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01488/08-22 Лист04/31-473
НАРАДА 12.03.2015
Про участь у нараді

47
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01447/08-27 Лист203/16-800-420
Про передачу останків Шапошнікова Ф.Д.

48
06.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01517/08-22 Лист901/18/14-15
НАРАДА 17.03.2015
Про участь у нараді

49
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

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

01451/08-27 Лист48/19/20-15
Про участь закладів культури в проектах фонду 
регіонального розвитку

50
06.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01480/08-29 Лист1700/4.3
Про надання інформації щодо здійснення 
національно-патріотичного виховання у регіоні

51
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

01481/08-44 Лист220/2502
Про організацію теплих зустрічей та вшанування 
військовослужбовців, які повертаються з районів 
проведення АТО

52
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01443/08-26 Лист1/11-3133
Про забезпечення правопорядку під час проведення 
пробного зовнішнього незалежного оцінювання

53
06.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01450/08-22 Лист7/9-2422
Про надання Плану скорочення та заміщення 
споживання природного газу

54
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01452/08-24 Лист7/11-2145
Про проведення щорічної всеукраїнської акції "За 
чисте довкілля" та Дня довкілля у 2015 році

55
26.02.2015від

№
від 10.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01498/08-24 Лист7/19-1647
Про розгляд звернень ТОВ "Прибрежний дворик" 
та ТОВ "Білд-сервіс"

56
16.02.2015від

№
від 11.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01527/08-44 Лист7/28-2562
Про надання інформації щодо виконання п.10 
доручення Прем`єр-міністра України від 01.12.2014 
№ 44279/0/1-14

57
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

01598/08-22 Лист7/9-2672
Про надання інформації щодо дотримання 
розподілу обсягів природного газу

58
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01435/08-46 Лист523/1/19/15-зв
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ "БЛОК 
П.ПОРОШЕНКА"
Про звернення Ванян Л.Б. щодо покращення 
житлових умов

59
02.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01448/08-35 Лист2805/0/14-15/014
Про надання інформації щодо потреби 
адміністративно-територіальної одиниці у 
соціальних послугах

60
02.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01495/08-35 Лист3146/0/14-15/081
Про надання інформації щодо фактичного місця 
проживання внутрішньо переміщених осіб

61
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01499/08-35 Лист3056/0/14-15/13
Про моніторинг показників заробітної плати за 
січень 2015 року

62
06.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01449/08-36 Лист31-08020-05-7/7
Про скорочення чисельності працівників місцевих 
фінансових органів 

63
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01538/08-24 Лист02-1376/33
Про узгодження спільного протокольного рішення

64
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Василівський міськвиконком

01445/08-24 Лист02-01/15/418
Про внесення змін до постанови КМУ від 
18.06.2014 № 217

65
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Вільнянський 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

01587/08-20 Лист02.04-10/196
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

66
05.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01549/08-24 Лист03/02-19/00705
Про узгодження спільного протокольного рішення

67
12.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01460/08-20 Лист02-12/172-2
Про узгодження спільного протокольного рішення

68
06.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01483/08-20 Лист02-12/175-2
Про сприяння в передачі міжбюджетного 
трансферу

69
06.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

01461/08-20 Лист599/21-15
Про виділення коштів з обласного бюджету

70
03.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01550/08-24 Лист667/21-25
Про узгодження спільного протокольного рішення

71
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

01585/08-24 Лист02-01-15/429
Про фінансовий стан ПрАТ 
"Василівкатепломережа"

72
10.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська міська рада

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

01614/08-24 Лист02-01-21/311
Про розірвання Меморандуму

73
10.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

01437/08-17 Лист01-26/0258
Про підготовку проектів рішень на чергову сесію 
облради

74
10.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01504/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про внесення змін до Програми подальшого 
нарощування регіонального матеріального резерву 
для запобігання, ліквідації НС техногенного і 
природного характеру та їх наслідків на 2011-2015 
роки, затвердженої рішенням Запорізької облради 
від 24.02.2011 № 9

75
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01507/08-17 Лист7
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Запорізькій області на 2013-2016 роки, 
затвердженої рішенням облради від 24.12.2012 № 6

76
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01508/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про Програму підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
205-2018 роки

77
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01509/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми виконання завдань і заходів Державної 
цільової програми "Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів" на період 
до 2020 року, затвердженої рішенням Запорізької 
облради від 22.11.2012 № 18 зі змінами

78
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01510/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей 
війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 
що перебувають у складних життєвих обставинах 
"Назустріч людям" на 2015-2019 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
25.12.2014, зі змінами

79
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01511/08-17 Рішення11
Про внесення змін до Порядок використання 
субвенції обласного бюджету на тимчасове 
проживання та безоплатне харчування внутрішньо 
переміщених осіб, які переїхали на територію 
Запорізької області, затвердженого рішенням 
облради від 25.12.2014 № 29

80
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01512/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до Програми технічної 
модернізації комунальної теплоенергетики 
Запорізької області на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
27.09.2011 № 8

81
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01513/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)18
Про внесення змін до цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням облради від 24.11.2011 № 9

82
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01514/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
підтримки сім`ї, молоді, гендерного паритету та 
протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки, зі 
змінами та доповненнями, затвердженої рішенням 
облради від 24.11.2011 № 8

83
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
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01515/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)20
Про внесення змін до  Програми з охорони, 
збереження та розвитку об'єктів культурної 
спадщини, що знаходяться у комунальному закладі 
"Василівський історико-архітектурний 
музей-заповідник "Садиба Попова" ЗОР на 
2012-2016 роки, затвердженої рішенням облради 
від 31.05.2012 № 3  

84
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01543/08-17 Рішення33
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 16.01.2015 № 12 "Про обласний бюджет на 2015 
рік"

85
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01546/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)27
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
облради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та 
доповненнями

86
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01547/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)31
Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку охорони здоров`я Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької облради від 24.12.2012 (зі змінами та 
доповненнями)

87
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01548/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2014-2017 роки", затвердженої рішенням 
обласної ради від 23.02.2012 №13, зі змінами

88
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01551/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до  регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням облради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

89
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13
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01552/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)28
Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку малого і середнього підприємництва в 
Запорізькій області на 2015-2016 роки, 
затвердженої рішенням облради від 25.12.2014 № 
26

90
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01553/08-17 Рішення25
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Обласної цільової програми "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду-ІІ" на 2012-2015 роки

91
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01554/08-17 Рішення36
Про надання дозволу на безоплатну передачу 
компонентів і препаратів донорської крові

92
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01555/08-17 Рішення26
Про  Обласну цільову програму "Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ" на 
2015-2018 роки

93
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01556/08-17 Рішення30
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2015 році

94
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01557/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)1
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 28.03.2013 №28 (зі змінами з рішенням 
обласної ради від 20.03.2014 №32, зі змінами згідно 
з рішенням обласної ради від 26.06.2014 №13, зі 
змінами згідно з рішенням обласної ради від 
28.08.2014 №19, від 25.12.2014 № 33)

95
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

14
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01558/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Забезпечення часткової мобілізації на території 
області у 2015 році"

96
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01559/08-17 Рішення17
Про внесення змін до Програми  з проведення 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів у Запорізькій області на 2014-2017 роки, 
затвердженої рішенням облради від 20.03.2014 № 
19, зі змінами

97
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ паперовий паперова

01560/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про обласну цільову програму "Призовна 
дільниця" на 2015-2019 роки

98
05.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

01502/08-24 Лист2139
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2015 рік

99
06.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01588/08-21 Лист2206
Про укладання договору позички майна

100
10.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01535/08-22 Лист007-41/3622
Про коригування графіків обмежень

101
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01536/08-22 Лист007-41/3623
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

102
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01561/08-22 Лист007-43/3677
Про обмеження електроспоживання ПАТ 
"Запорізький завод феросплавів"

103
12.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15
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01562/08-22 Лист007-43/3674
Про електропостачання ЗДП "Кремнійполімер"

104
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

01583/08-22 Лист46-03/04
Про відключення від електропостачання

105
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

01503/08-22 Лист12-3-17А-123
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни

106
02.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01440/08-44 Лист711-1562
Про надання шефської допомоги

107
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01501/08-36 Лист7
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДДОПОМОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про кандидата на посаду головного лікаря

108
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01542/08-28 Лист8
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДДОПОМОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про призначення головного лікаря КУ "Запорізька 
станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"

109
12.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Господарський суд

01603/08-43 Лист908/6262/14
Про ухвалу судового засідання щодо ТОВ 
"Будівельник-2007"

110
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

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

01519/08-37 Лист79-09/84
Про нагородження Долгодушева Є.Г. (інші)

111
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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01520/08-37 Лист79-09/85
Про нагородження Кубатіна В.В. (інші)

112
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01439/08-22 Лист29/31/5510
Про створення та зберігання запасу дизельного 
пального

113
04.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01438/08-23 Лист04/186
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про підвищення оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

114
07.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01482/08-22 Лист152
ТОВ "АГРОПРОМІНВЕСТ 08"
Про передачу обладнання та електричних мереж

115
11.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01518/08-22 Лист4240/01
ПАТ"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про функціонування залізничного переїзду

116
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01589/08-33 Лист13/1
ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Про стан реалізації заходу у рамках проекту 
ЄС/ПРООН

117
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01610/08-24 Лист11
ТОВ "ІНТЕРЦЕМ"
Про постачання бетону

118
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01617/08-24 Лист08/03/200
ФІЛІЯ "ККГ "КУРОРТ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2015 рік

119
06.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

01462/08-22 Лист12
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів автобусами

120
10.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01464/08-22 Лист2
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів 
автобусами

121
03.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01465/08-22 Лист1/08/03
ПП "ТРАНСАГРО"
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів 
автобусами

122
10.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01472/08-43 Лист6267
ВДВС ПОЛОГІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження по справі 
№ 324/2259/14-ц2/324/101/2015

123
03.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01492/08-32 Лист18
ПП "СЛАВУТИЧ-ТАРА"
Про затвердження проекту землеустрою

124
03.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01525/08-20 Лист19-03-518
ЗАПОР. МІСЬКА ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ 
ФОНДУ СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ 
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про зміну платіжних реквізитів

125
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01566/08-18 Лист104
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА ТЕХНІЧНА 
ШКОЛА
Про вирішення конфліктної ситуації

126
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01569/08-23 Лист15
СФГ "НИВА"
Про розробку програми підтримки "Племінна 
справа у вівчарстві"

127
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
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

01601/08-43 Лист6273
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки Т.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №6

128
03.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01602/08-43 Лист1163/03-44
ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження щодо 
ТОВ "Куйбишевський гранітний кар`єр"

129
04.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

01597/08-36 Лист03/09
Про кандидатури на кадрові призначення

130
06.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

01595/08-27 Лист147
Про відзначення 50-річчя Національного 
заповідника "Хортиця

131
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

01592/08-24 Лист06/396
Про надання функцій генпідрядника

132
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01444/08-36 Листб/н
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В 
ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ"
Про кандидатуру Єременка М.М. 

133
10.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01489/08-27 Лист3
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ 
УКРАЇНИ
Про увічнення пам`яті П.Т.Тронька

134
27.02.2015від

№
від 11.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
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

01567/08-36 Лист14
ТОКМАЦЬКА МРО  УТМР
Про Карпія С.Є.

135
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01593/08-37 Лист14
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Головченка В.М.

136
06.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01596/08-38 Лист26/15
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про кандидатуру Мордика О.М.

137
10.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01609/08-35 Лист13/03/15
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРИ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про проведення благодійної акції "Великодний 
кошик на передову"

138
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Суди

01466/08-43 Лист2/318/161/2015
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Судова повістка про виклик до суду 10.03.2015 та 
ухвала про відкриття провадження у справі

139
02.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01467/08-43 Лист2/325/240/2015
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

140
02.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01469/08-43 Лист322/76/15-ц
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 12.03.2015 
та ухвала про відкриття виконавчого провадження

141
02.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01471/08-43 Лист319/353/15
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування рішення

142
06.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
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

01604/08-43 Лист2/311/357/2015
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом Жейнова Л.Г.

143
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01605/08-43 Лист2/325/248/15
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про ухвалу щодо відкриття провадження у справі 
Христової Т.В.

144
05.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01606/08-43 Лист2/325/249/2015
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про ухвалу щодо відкриття провадження у справі 
Гайдаржи Г.В,

145
05.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Одеська ОДА

01427/08-24 Лист01/02-44/1237
КОНФЕРЕНЦІЯ 15.04.2015
Про участь у конференції

146
04.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01473/08-15 Лист09-07/166
(Н.Анненкова) Про підготовку матеріалів до 
селекторної нарди

147
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01524/08-15 Лист03-01/444
(В.Ковальчук) Про надання пропозицій щодо 
кандидатів на посади голів райдержадміністрацій

148
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01526/08-15 Лист03-01/455
(В.Ковальчук) РОБОЧА ЗУСТРІЧ 14.03.2015
Про участь у зустрічі

149
12.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01531/08-15 Лист03-01/439
(В.Ковальчук) Про зняття з контролю п.3 
Доручення Президента України від 21.06.2012 № 
1-1/1541 та листа Адміністрації Президента 
України від 06.11.2013 № 04-01/1401

150
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України
21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01479/08-15 Лист02-01/1048
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю п.2 Доручення 
Президента України від 13.12.2013 № 1-1/3204

151
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01491/08-37 Лист415/01
Про нагородження Швидкої Н.В.

152
06.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01458/08-20 Лист01-23/337
Про виділення іншої субвенції

153
02.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01475/08-24 Лист01-30/333
Про ситуацію на підприємствах теплоенергетики 
району

154
27.02.2015від

№
від 11.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01476/08-24 Лист432/01-42
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення містобудівної документації

155
03.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01563/08-20 Лист01-01-27/1/0166
Про виділення коштів з обласного бюджету

156
02.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01490/08-37 Лист021/01-15
Про нагородження Чуба О.Г.

157
10.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01500/08-24 Лист0336/05-14
Про встановлення та введенні в експлуатацію 
вузлів обліку теплової енергії та гарячого 
водопостачання

158
06.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01541/08-36 Лист33/2015-к
Про погодження призначення Рогач Т.І.

159
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01459/08-36 Лист01-24/0127
Про погодження звільнення Крупія С.В.

160
23.02.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01570/08-45 Лист61-35/0297
Про надання довіреності Тищенку Ю.О.

161
10.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01584/08-36 Лист61-35/0331
Про погодження призначення Савон Є.В.

162
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

01496/08-36 Рішення3
Про звернення депутатів Мелітопольської райради 
до АПУ, голови Запорізької облдержадміністрації

163
05.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01484/08-22 Лист96
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про автобусне сполучення населених пунктів по 
маршруту Мелітополь - Степанівка Перша

164
04.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01485/08-22 Лист24
ДУНАЇВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про автобусне сполучення населених пунктів по 
маршруту Мелітополь - Степанівка Перша

165
04.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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

01486/08-22 Лист79
ГУРСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про автобусне сполучення населених пунктів по 
маршруту Мелітополь - Степанівка Перша

166
04.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01487/08-22 Лист26/02-01-11
СТЕПАНІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про автобусне сполучення населених пунктів по 
маршруту Мелітополь - Степанівка Перша

167
04.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01521/08-22 Лист13
НАДЕЖДИНСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про автобусне сполучення населених пунктів по 
маршруту Мелітополь - Степанівка Перша

168
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01586/08-32 Лист01-13/178
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про резервування земельної ділянки

169
05.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

01494/08-32 Лист06-34/0098
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

170
11.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства

01564/08-36 Лист0047/01-02
Про участь у навчанні

171
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01540/08-20 Лист07.2-09/208-231
Про стан використання субвенцій

172
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

01568/08-37 Лист06-06/656
Про нагородження Серенко В.О.

173
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

01545/08-41 Лист10/1-110
Про забезпечення додатковими 
паливно-мастильними матеріалами

174
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

01615/08-23 Лист42/01-15
Про декларування обсягів зерна

175
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01616/08-23 Лист01-15/41
Про декларування наявних обсягів цукру

176
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

01590/08-32 Лист212
Про погодження ведення мисливського 
господарства

177
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01591/08-20 Лист213
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

178
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01537/08-22 ЛистЕЕ-582
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про погодження розрахункового балансу  
споживання електричної потужності

179
04.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

01522/08-23 Лист16-Ф
ЗАСІДАННЯ РАДИ 13.03.2015
Про участь у засіданні

180
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01539/08-33 Лист12.3/71
ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ 
20.03.2015
Про участь у конференції

181
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

01565/08-44 Лист01/02/21
Про надання Переліку посад і професій, за якими 
бронюються військовозобов`язані

182
12.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01506/08-41 Лист13/2-43вих15
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 21.07.2005 № 614

183
11.03.2015від

№
від 11.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01544/08-41 Лист04/2/4-1745-14
Про вжиття заходів до посадових осіб Запорізької 
райдержадміністрації

184
10.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

01457/08-21 Лист02-13-01309
Про укладання договору оренди державного майна

185
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

01441/08-32 Лист08-05/2710
Про надання витягу з Державного земельного 
кадастру

186
06.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01611/08-36 Лист20/ТО0831-15
Про надання пропозицій щодо направлення на 
навчання

187
13.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01594/08-49 Лист59/6/1-243дск
Про ситуацію на ПАТ "АЗМОЛ"

188
11.03.2015від

№
від 13.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

01422/08-44 Лист0.22-2506/0/6-15
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану першочергових заходів з 
облаштування державного кордону України вздовж 
морського узбережжя та забезпечення охорони 
територіального моря України"

189
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Вищий Адміністративний суд України

01468/08-43 ЛистК/800/62105/14
Про касаційну скаргу Некрасова С.В.

190
10.02.2015від

№
від 11.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

01516/08-21 Лист1531/0/20-15
Про надання інформації щодо кількості виданих 
документів дозвільного характеру

191
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01532/08-36 Лист01-3606/282
Про погодження звільнення Гелдаша С.В.

192
11.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

01533/08-36 Лист37/96/22-15
Про надання пропозицій щодо кандидатів для 
навчання

193
06.03.2015від

№
від 12.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01436/08-49 Лист50/4-4-5дск
Про протокольне рішення міжвідомчої наради під 
керівництвом Президента України від 03.03.2015

194
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Федерація професійних спілок України (ФПУ)

01442/08-21 Лист11/01-29/298
Про незаконне вилучення майна ПрАТ 
"Запоріжтурист"

195
06.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

01453/08-32 Лист10-27-3400
Про поводження з відходами ТОВ "ЗТМК"

196
05.03.2015від

№
від 10.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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