
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.03.15 по 27.03.15

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

01903/08-79 Протокол голови ОДА2
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ З 
УПЕРЕДЖЕННЯМ СТРОКУ  ВИКОНАННЯ : 
п.3 до 30.03.2015 Шлея В.В. (30.03.2015);
п.4 до 01.04.2015 Шлея В.В. (03.04.2015);
п.5 до 02.04.2015 Кас'яненко Д.В. (04.04.2015);
п.6; п.7  до 03.04.2015 Долганов В.І. (05.04.2015; 
06.04.2015);
п.8 до 10.04.2015 Слепян Е.В. (13.04.2015);
п.9 до 13.04.2015 Семечаєвський Є.Г. (15.04.2015);
п.10 до 21.04.2015 Слепян Е.В. (23.04.2015).

1
23.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01923/08-01 Постанова254-VIII
Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл 
Донецької та Луганської областей тимчасово 
окупованими територіями

2
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01924/08-01 Закон України242-VIII
Про внесення зміни до статті 8 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей"

3
05.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01925/08-01 Закон України238--VIII
Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів 
про працю України

4
05.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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01926/08-01 Постанова253-VIII
Про схвалення звернень від імені України до Ради 
Безпеки ООН та Ради ЄС стосовно розгортання на 
території України міжнародної операції з 
підтримання миру і безпеки

5
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01927/08-01 Закон України247-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
уточнення повноважень нотаріусів та особливостей 
реєстрації похідних речових прав на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення

6
05.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01928/08-01 Закон України243-VIII
Про внесення зміни до статті 1 Закону України 
"Про участь України в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки"

7
05.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01929/08-01 Закон України256-VIII
Про внесення зміни до статті 10 Закону  України 
"Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах Донецької та 
Луганської областей"

8
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01930/08-01 Постанова257-VIII
Про Звернення ВРУ до ООН, Європейського 
Парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ про порушення прав і свобод людини в АР 
Крим та м. Севастополі

9
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01931/08-01 Закон України221-VIII
Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім`ям"
щодо соціального захисту дітей

10
02.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01846/08-10 Депутатське звернення04-33/21-350
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про виділення коштів на фінансування 
оздоровлення та відпочинку дітей

11
17.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

2
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01867/08-10 Депутатське звернення04-33/15-379
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про розгляд звернення голови Запорізького 
осередку федерації спортивного орієнтування 
України Ярошенка С.П.

12
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02013/08-10 Депутатське звернення04-25/8-286
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про лікування дитини-сироти Брянського О.С.

13
18.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02014/08-10 Депутатське звернення04-25/15-292
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про розгляд звернення Панасенко Л.М. зі скаргою 
на сусідів

14
18.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Народні депутати України

01847/08-10 Депутатське звернення152/112
НДУ СИСИЄНКО І.В.
Про надання інформації щодо переліку медичних 
закладів області

15
14.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01866/08-10 Депутатське звернення98
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення голови Максимівської 
сільради Вільнянського р-ну Байдукова О.М. щодо 
відновлення перевезення пасажирів

16
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02015/08-10 Депутатське звернення136-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про надання інформації щодо організації 
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") в 
навчальних закладах області

17
20.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

02072/08-24 Листб/н
ЖИЛЬЦОВ М.А.
Про погодження паспорта водного об`єкту

18
27.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

3
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Інші кореспонденти

01871/08-27 Лист01/152/01-10
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ 
Про популяризацію культурної і духовної 
спадщини народів Криму

19
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01898/08-21 Лист08
ОЗДРОВЧА БАЗА "ТЮЛЬПАН"
Про вирішення питання щодо передачі бази 
відпочинку

20
17.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01901/08-28 Лист241/02
ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ 
РЕЧОВИН
Про призупинення закриття обласного клінічного 
ендокринологічного диспансеру ЗОР

21
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01905/08-43 Лист908/4796/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду по справі ТОВ "Будівельник-2007"

22
17.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01918/08-27 Лист276
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 18-19.04.2015 Всеукраїнського 
фестивалю мистецтв "Кришталевий Трускавець - 
2015"

23
10.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01919/08-27 Лист285
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 27-29.04.2015 Всеукраїнського 
фестивалю "Закарпатський едельвейс - 2015"

24
11.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02026/08-35 Лист25
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 
МІНСОЦПОЛІТИКИ
ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ 
СЕМІНАР 30.03.-01.04.2015
Про участь у семінарі

25
18.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02035/08-35 Лист01/163/01-10
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про надання інформації щодо отримання 
соціальних послуг вимушеними переселенцями з 
тимчасово окупованої території АР Крим

26
23.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02052/08-47 Лист187/4-15
ТОВ "СОФЛАЙН ІТ"
Про оновлення веб-сайту облдержадміністрації

27
23.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02066/08-35 Лист2015/008
ПРООН
Про участь у проекті спрямованому на підтримку 
зайнятості серед внутрішньо переміщених осіб 
(АТО)

28
24.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські організації

01909/08-20 Лист5
ГО "АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВИХ 
ПРАВ"
Про примусове переведення на зарплатне 
обслуговування з комерційних до державних банків

29
16.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01934/08-27 Лист16-03/26
РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
Про сприяння в проведенні 
національно-культурними товариствами 
благодійних, культурологічних та 
науково-практичних заходів

30
16.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01952/08-22 Лист43/19-П
ВГО АСОЦІАЦІЯ "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Про надання інформації щодо стану об`єктів малої 
гідроенергетики

31
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01852/08-03 Постанова108
Про утворення Оргкомітету та затвердження плану 
заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від 
дня народження М.Вербицького та 150-ї річниці 
першого публічного виконання національного 
гімну

32
04.02.2015від

№
від 23.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01853/08-09 Доручення10902/1/1-15
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про виділення коштів на фінансування 
оздоровлення та відпочинку дітей

33
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01854/08-09 Доручення30549/5/1-14
(Г.Зубко) Про реалізацію м`ясних консервів

34
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01855/08-09 Доручення9582/1/1-15
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про удосконалення процедури оплати за 
електроенергію

35
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01856/08-09 Доручення2666/91/1-15
(Г.Зубко) Про створення належних умов для 
проживання громадян, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території і районів 
проведення АТО

36
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01857/08-09 Доручення9141/1/1-15
(А.Яценюк) Про добровільне об`єднання 
територіальних громад

37
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання організаційної роботи 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

01858/08-09 Доручення10283/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ КУПРІЙ В.М.
Про корупційні схеми з використання комунальної 
власності для розташування зовнішньої реклами

38
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01859/08-09 Доручення10991/1/1-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення Мелітопольської 
районної ради ветеранів України

39
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01865/08-49 Доручення424/1/1-15-ДСК
(А.Яценюк) Про рішення РНБО України від 
18.02.2015 "Про додаткові заходи щодо зміцнення 
національної безпеки України"

40
21.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01921/08-09 Доручення3505/5/1-15
(О.Паракуда) Про погашення кредиторської 
заборгованості

41
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01922/08-09 Доручення8637/1/1-15
(В.Федорчук) Про стан виконання Державної 
цільової програми "Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів"

42
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01978/08-03 Постанова121
Про внесення змін до Державної цільової 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2015 року

43
18.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01979/08-03 Постанова123
Про внесення змін до Порядку покриття 
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов КМУ

44
18.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01980/08-04 Протокольне рішення12003/0/1-15
(Г.Зубко) За результатами засідання Української 
частини Українсько-німецької групи високого 
рівня з економічного співробітництва 

45
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

01981/08-09 Доручення11411/1/1-15
(А.Яценюк) Про дотримання вимог законодавства 
під час розгляду депутатських запитів і звернень

46
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01982/08-09 Доручення11080/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про виділення коштів з державного бюджету

47
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01983/08-09 Доручення5167/1/1-15
(Г.Зубко) Про скорочення обсягу споживання 
природного газу

48
21.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02028/08-03 Розпорядження227-р
Про схвалення Стратегії реформування державної 
служби та служби в органах місцевого 
самоврядування в Україні на період до 2017  року 
та затвердження плану заходів щодо її реалізації

49
18.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02029/08-04 Протокол11995/0/1-15
(Г.Зубко) Про питання матеріально-технічного, 
ресурсного та іншого забезпечення будівництва 
фортифікаційних споруд

50
23.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02030/08-09 Доручення7511/4/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ ВРУ
Про збільшення обсягу видатків для забезпечення 
соціальними послугами вимушених переселенців

51
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02045/08-09 Доручення12861/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 27.03.2015
Про участь у селекторній нараді

52
26.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02053/08-16 Лист4621/0/2-15
(О.Паракуда) Про надання інформації щодо 
виконання плану дій із впровадження Ініціативи 
"Партнерство "Відкритий Уряд" у 2014-2015 роках

53
24.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

8



№
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

02054/08-09 Доручення12685/0/1-15
(Г.зубко) Про надання кандидатури до складу 
робочої групи

54
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02055/08-09 Доручення9298/1/1-15
(Г.Зубко) Про здійснення державної регуляторної 
політики органами виконавчої влади

55
24.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02056/08-09 Доручення11585/1/1-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення Мелітопольської 
районної ради ветеранів України

56
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02057/08-09 Доручення36767//30/1-14
(В.Кириленко) Про баланси попиту і пропозиції 
основних видів продовольства

57
24.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02059/08-49 Протокол505/0/1-15-ДСК
(Г.Зубко) Про питання матеріально-технічного, 
ресурсного та іншого забезпечення будівництва 
фортифікаційних споруд

58
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

02050/08-22 Лист26-2081/1.2-15
Про перевищення використання обсягів 
природного газу

59
23.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

01851/08-32 Лист5/4-9/2677-15
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про внесення змін до деяких указів 
Президента України"

60
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01943/08-32 Лист5/1-5/2388-15
Про підтримку проведення Всеукраїнської акції 
"Зробимо Україну чистою!-2015" 25.04.2015

61
16.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації
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02051/08-32 Лист5/4-17/2770-15
Про надання інформації щодо виданих ліцензій на 
експорт/імпорт товарів

62
20.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01912/08-33 Лист4322-05/8908-07
Про Українсько-словацький бізнес-форум "SUBF" 
(м.Кошице, 20-23.02.2015) 

63
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01957/08-33 Лист4322-05/8907-03
Про виставкові заходи, що проводяться в 
Узбекистані

64
20.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01958/08-33 Лист4322-05/8909-03
Про заплановані на 2015 рік виставки в Республіці 
Молдова

65
20.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01959/08-33 Лист4322-05/7127-06
Про виставку обладнання для офісу

66
06.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

01874/08-27 Лист236/10-2/10-15
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про демонтаж пам`ятника В.І.Леніну

67
23.02.2015від

№
від 23.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01942/08-31 Лист221/18/15-15
Про проведення в містах України щорічних 
триденних конгресів

68
18.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01955/08-27 Лист899/18/13-15
Про підготовку третьої періодичної доповіді про 
політику, яку Україна проводить згідно з частиною 
ІІ Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин

69
20.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

01850/08-28 Лист2113/4.4
Про Всесвітній день боротьби з туберкульозом

70
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство оборони

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01870/08-44 Лист220/2948
Про проведення звірки облікових даних і перевірки 
фактичної наявності та використання земель 
оборони

71
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01987/08-44 Лист286/3/3117
Про проведення переговорів 28.03.2015

72
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01911/08-24 Лист7/10-2922
Про проведення інформаційної компанії

73
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01944/08-24 Лист7/17-2445
Про реалізацію Програми здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

74
06.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01945/08-22 Лист7/11-2650
Про розгляд звернення ГО "Антикорупційна"

75
12.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01956/08-19 Лист7/19-3056
Про визначення відповідальної особи

76
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01966/08-24 Лист7/9-3057
Про закінчення опалювального сезону 2014-2015 
років

77
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02023/08-35 Лист7/10-3160
Про спрощення процедури оформлення субсидій

78
25.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02064/08-24 Лист7/30.1-3149
Про участь у Інвестиційному проекті

79
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02065/08-24 Лист7/9-3266
Про розповсюдження 
інформаційно-роз`яснювальних матеріалів

80
26.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02071/08-24 Лист7/30.1-3161
Про співпрацю з Міжнародними фінансовими 
організаціями

81
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01916/08-29 Лист3919/0/14-15/115
Про надання інформації щодо здійснення 
організаційних заходів та прогнозних показників 
оздоровлення та відпочинку дітей

82
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01939/08-35 Лист3821/0/14-15/19
Про надання інформації щодо стану фінансової 
підтримки з місцевих бюджетів громадських 
об`єднань інвалідів

83
20.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02048/08-35 Лист3871/6/14-15/5
Про спрощення процедури оформлення субсидій

84
20.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01894/08-32 Лист03-1572/28
Про реалізацію проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

85
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01964/08-43 Лист01-1662/26
Про сприяння у виконанні рішення суду

86
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01872/08-38 Лист03513/02-23/01
Про розгляд звернення правління Спілки ветеранів 
Афганістану Запоріжжя

87
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02009/08-37 Лист04095/02-16/01
Про нагородження Головченка В.М.

88
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01965/08-45 Лист02-12/200-8
Про зняття з контролю документів

89
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
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МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01849/08-10 Депутатське звернення127
ДЕПУТАТ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ ЖОЛОБ 
І.В.  (Гугніну Е.А.)
Про надання роз`яснень щодо оптимізації 
навчальних закладів системи професійно-технічної 
освіти

90
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізька міська рада

01933/08-22 Лист02764/02-29/01
Про врегулювання питання передачі об`єктів 
електроенергетики

91
20.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

02049/08-24 Лист02-01-11/511
Про вихід з Меморандуму

92
23.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02019/08-19 Лист7/03
ДОР БАБИЧ О.Б. (Самардаку Г.В.)
Про включення до складу робочої групи  Ажужи 
М.А.

93
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Обласна рада

01848/08-17 Лист01-26/0300
Про виділення коштів з обласного бюджету

94
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01868/08-17 Розпорядження64-р
Про скликання сорок другої сесії Запорізької 
облради шостого скликання

95
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

13
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01988/08-17 Розпорядження67-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
облради від 20.03.2015 № 64-р "Про скликання 
сорок другої сесії облради шостого скликання"

96
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02011/08-17 Лист1084/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету

97
25.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02062/08-17 Лист0237/01-11
Про виділення коштів

98
26.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02063/08-17 Лист0889/01-13
Про визначення генпідрядника

99
26.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

01875/08-22 Лист53/2379
КП "ЛУКАШІВСЬКЕ"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

100
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01876/08-22 Лист53/2380
КП "ЛИСОГІРСЬКЕ"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

101
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01877/08-22 Лист53/2386
ОСББ "ОСИПЕНКІВСЬКИЙ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

102
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01878/08-22 Лист53/2383
ОСББ "ЛЕРМОНТОВО"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

103
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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01879/08-22 Лист53/2384
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

104
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01880/08-22 Лист53/2385
ОСББ "ФАВОРІТ-СІТІ"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

105
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01881/08-22 Лист53/2381
ДП "ПІДПРИЄМСТВО БІЛЕНІВСЬКОЇ 
ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №99"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

106
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01882/08-22 Лист53/2387
ОСББ "БОРОДІНО"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

107
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01883/08-22 Лист53/2382
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

108
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01884/08-22 Лист53/2378
ЯКИМІВСЬКЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ВОЖКГ та ПО
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

109
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01885/08-22 Лист53/2377
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду березня 2015 р.

110
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

15
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02016/08-22 Лист006-05/4334
Про погодження "Плану розвитку електричних 
мереж..."

111
25.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

01989/08-32 Лист1/05-н-15614
Про зміни розміру орендної плати за договором 
оренди землі

112
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

02000/08-21 Лист011-219
Про проведення інвентаризації об`єктів державної 
власності

113
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Український графіт"

01974/08-32 Лист20/1131
Про додатковий договір оренди землі

114
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01896/08-44 Лист22/1928
Про запровадження тимчасових додаткових 
режимних обмежень

115
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

01970/08-44 Лист1075
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про сприяння в придбанні контейнерів

116
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01971/08-44 Лист1076
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про придбання бронежилетів

117
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01996/08-22 Лист474
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про забезпечення дизельним пальним

118
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02012/08-44 Лист1069
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1978
Про надання благодійної допомоги

119
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

16
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Господарський суд

01906/08-43 Лист908/4472/14
Про рішення суду по справі ТОВ 
"Будівельни-2007"

120
05.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

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

01961/08-37 Лист38-к
Про нагородження Баранніка В.В. (інші)

121
24.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01962/08-37 Лист79-09/105
Про нагородження Величка А.О. (інші)

122
24.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

01936/08-36 Лист01/934
Про кандидатуру Жукова В.В.

123
25.02.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01963/08-24 Лист067/88
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТІ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

124
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01976/08-32 Лист179
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР`ЄР"
Про реєстрацію права власності на земельної 
ділянки

125
04.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01977/08-32 Лист106
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР"ЄР"
Про зміну сторони договору оренди землі

126
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01997/08-21 Лист1703-05-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД  
АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про списання об`єкту державної власності

127
17.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02037/08-22 Лист1/96
ПрАТ "ЗАТП 12329"
Про перегляд тарифу на перевезення пасажирів у 
звичайному режимі руху

128
25.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02044/08-44 Лист01/232
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД № 5"
Про звільнення від часткової мобілізації 
працівників заводу

129
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02073/08-32 Лист18
ТОВ "ВС 2012"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки

130
27.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01887/08-43 Лист8015
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про закінчення виконавчого провадження від 
18.03.2015, винесену на підставі виконавчого листа 
від 24.02.2015 №324/2259/14-ц 2/324/101/2015

131
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01888/08-43 Лист7995
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про закінчення виконавчого провадження від 
18.03.2015, винесену на підставі виконавчого листа 
від 24.02.2015 №324/2259/14-ц 2/324/101/2015

132
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01889/08-43 Лист7999
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про закінчення виконавчого провадження від 
18.03.2015, винесену на підставі виконавчого листа 
від 24.02.2015 №324/2259/14-ц 2/324/101/2015

133
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

01890/08-43 Лист8003
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про закінчення виконавчого провадження від 
18.03.2015, винесену на підставі виконавчого листа 
від 24.02.2015 №324/2259/14-ц 2/324/101/2015

134
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01891/08-43 Лист8007
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про закінчення виконавчого провадження від 
18.03.2015, винесену на підставі виконавчого листа 
від 24.02.2015 №324/2259/14-ц 2/324/101/2015

135
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01892/08-43 Лист8011
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про закінчення виконавчого провадження від 
18.03.2015, винесену на підставі виконавчого листа 
від 24.02.2015 №324/2259/14-ц 2/324/101/2015

136
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01917/08-29 Листб/н
СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ТОНУС"
Про сприяння в проведенні Шкільної спартакіади

137
24.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01960/08-32 Лист0320/15
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 
"СУПУТНИК-2"
Про переоформлення права постійного 
користування земельною ділянкою

138
19.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01991/08-20 Лист21
КРЕДИТНА СПІЛКА "МЕЛОН"
Про неплатоспроможність кредитної спілки

139
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01992/08-18 Лист31
КРЕДИТНА СПІЛКА "МЕЛОН"
Про діяльність Мовчан Н.І.

140
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01999/08-22 Листб/н
ФОП ЛУКАШ С.О.
Про зміну автобусів на приміському маршруті

141
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02034/08-18 Листб/н
ФОП ЩЕТИНІН М.М
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

142
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02042/08-43 Лист8388
ВДВС ПОЛОГІВСЬКОГО РУЮ
Про надання інформації щодо зберігання архівних 
документів за 2011 рік

143
23.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

01951/08-24 Лист10/437
Про протокол наради від 17.03.2015

144
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01902/08-20 ЛистАС-27
РАДА СТАРІЙШИН М.МЕЛІТОПОЛЯ
Про повернення депозиту  Савьолову А.Б.

145
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01910/08-28 Лист1-18/03-15
ГО "ДІАБЕТИК"
Про забезпечення інсулінами та знищення 
ендокринологічної служби області

146
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01920/08-21 Лист20р
ЗГО "ПОРА"
Про передачу приміщення

147
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01948/08-23 Лист24.03
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АГРАРНА ПАЛАТА
Про продовження перебування координаційного 
центру

148
24.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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01949/08-38 Лист30
БО "РЕГІОН-ІНВЕСТ"
Про перерахування коштів на ремонт будинку

149
19.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01950/08-38 Листб/н
ГРОМАДСЬКА КОМІСІЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ 
ЖКГ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Про розпуск складу громадської комісії

150
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01972/08-44 Лист1
ГО "НА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ"
Про програму сприяння обороноздатності області

151
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01993/08-38 Лист23-03/15-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про надання  допомоги в тимчасовому розміщення 
представників в м. Києві

152
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02017/08-38 Лист03/18
ЗОО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
"ПРОСВІТА"
Про проект "Трансконтинентальний перехід на  
одиночному гребному човні: "Чайка миру"

153
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02036/08-36 Листб/н
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ УСВА
Про кандидатуру Климовича О.О. на посаду голови 
райдержадміністрації

154
23.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Суди

01886/08-43 Лист985/15-вих
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження по справі щодо КП 
"Запорізький обласний центр охорони культурної 
спадщини"

155
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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01904/08-43 Лист320/1669/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі щодо визнання 
незаконним права приватної власності на землю 
Сусліна Є.М.

156
16.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01907/08-43 Лист2/325/249/2015
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Гайдаржи Г.В.

157
23.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01908/08-43 Лист310/10022/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙСУД
Про виклик до суду по справі Дубінець В.М.

158
23.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01998/08-43 Лист330/419/15-ц
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

159
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ паперовий паперова

02001/08-43 Лист311/756/15-ц
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

160
19.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02002/08-43 Лист330/421/15-ц
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

161
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02003/08-43 Лист321/281/15-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

162
19.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02004/08-43 Лист329/286/15-Ц
ЧЕРНГІІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

163
16.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02005/08-43 Лист329/290/15-Ц
ЧЕРНГІІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

164
16.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02006/08-43 Лист329/289/15-Ц
ЧЕРНГІІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

165
16.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02018/08-43 Лист2984/2/333/19/15
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання особової справи Солода О.І.

166
20.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02039/08-43 Лист330/418/15-ц
ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

167
19.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02041/08-43 Лист2/325/249/2015
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
СУДОВА ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ 
НА 02.04.2015

168
26.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02043/08-43 Лист329/288/15-Ц
ЧЕРНІГІІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

169
20.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02075/08-43 Лист501/15-вих.
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про уточнення позовних вимог

170
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02068/08-28 Лист2035
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про додаткове виділення коштів

171
27.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02069/08-28 Лист2042
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про додаткове виділення коштів

172
27.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02070/08-28 Лист2032
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

173
27.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
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01994/08-22 Лист35-20/1027
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про затвердження технічного завдання

174
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Одеська ОДА

02024/08-27 Лист03/02-31/1732
Про участь у ХХІІ Міжнародній асамблеї 
туристичного бізнесу та Одеському туристичному 
фестивалі 24-26.04.2015

175
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01860/08-15 Лист44-01/662
(Д.Шимків) Про погашення кредиторської 
заборгованості за виконані роботи

176
19.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01967/08-15 Лист09-07/209
(Н.Анненкова) Про спрощений порядок отримання 
субсидій громадянами України

177
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

01862/08-15 Лист02-01/1314
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю ст.5 Указу 
Президента України від 06.04.2011 № 405/2011

178
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01863/08-15 Лист02-01/1310
(Б.Ложкін) Про передплату "Офіційного вісника 
Президента України"

179
20.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01985/08-15 Лист02-01/1354
(Б.Ложкін) Про попереднє погодження кандидатур 
на призначення головами райдержадміністрацій

180
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02032/08-15 Лист02-01/1402
(Б.Ложкін) Про подальший контроль виконання 
відповідних завдань, визначених актами і 
дорученнями Президента України

181
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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02058/08-15 Лист02-01/1413
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю доручення 
Президента України від 25.02.2013 № 1-1/372

182
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Президент України

01864/08-02 Указ150/2015
Про додаткові заходи щодо соціального захисту 
учасників АТО

183
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01984/08-02 Указ134/2015
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

184
06.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02031/08-02 Указ169/2015
Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 
завершення Другої світової війни

185
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

01861/08-15 Лист32-07/289
(М.Кулеба) Про розгляд звернення від батьків 
вихованців Запорізького обласного центру 
художньо-естетичної творчості ЗОР

186
17.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01995/08-36 Лист473/01
Про погодження звільнення Селеменєва А.В.

187
25.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01895/08-24 Лист01-30/481
Про проведення наради

188
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02008/08-20 Лист01-11/0264
Про виділення коштів  для погашення 
кредиторської заборгованості

189
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02010/08-44 Лист78/2015-к
Про відстрочку від призову на військову службу 

190
25.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Комунарська райадміністрація

01975/08-37 Лист0704/01-12/01
Про нагородження Ротка В.П.

191
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02021/08-36 Лист01-06/301
Про погодження призначення Леонової О.В.

192
23.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02007/08-32 Лист01-11/0213
Про зміну сторони договору оренди землі

193
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02027/08-36 Лист01-11/0220
Про погодження звільнення Крижка В.Я.

194
25.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

01897/08-22 Лист208
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на добудову газопроводу

195
17.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01900/08-22 Лист89
БІЛОРІЦЬКА СІЛЬРАДА ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на добудову газопроводу

196
16.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01973/08-22 Лист73
ЧЕРВОНЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування розпочатого будівництва 
підвідного газопроводу

197
19.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки
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02077/08-37 Лист04-12/0320
Про нагородження Саміло К.М.

198
27.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

01935/08-37 Лист04-5-2/2052
Про нагородження Кльова І.Р. (інші)

199
23.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02067/08-44 Лист06/21/2169
Про передачу електростанцій

200
26.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

01869/08-37 Лист3/2-1294
Про нагородження Яковенка М.Г. (інші)

201
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

02040/08-43 Лист908/6262/14
Про визнання незаконним та скасування наказу, 
визнання недійсним договору

202
17.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

01969/08-38 Лист01-12/48
ЗАСІДАННЯ ОБЛПРОФРАДИ 02.04.2015
Про участь у засіданні

203
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01946/08-22 Лист369
Про виділення автобусів 

204
24.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01968/08-44 Лист359
Про внесення змін до складу Ради оборони

205
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"
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01990/08-21 Лист26-р
Про включення до складу Координаційної ради 
Головка О.С.

206
23.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Прокуратура

02046/08-41 Лист1443вих15
ПРОКУРАТУРА ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО Р-НУ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання інформації щодо переліку 
підприємств, які здійснюють пасажирські 
перевезення

207
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02038/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення голови Гнаровської 
сільради Вільнянського р-ну

208
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

02025/08-21 Лист02-13-01645
Про надання кандидатури до складу конкурсної 
комісії

209
23.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

01899/08-32 Лист08-05/3337
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

210
23.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області

02020/08-22 Лист10/2-139
Про дорожньо-транспорту пригоду 05.03.2015

211
24.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01937/08-37 Лист59/13-958нт
Про нагородження Оніщенка О.В. (інші)

212
22.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02060/08-41 Лист59/5/1-264
Про передумови до дестабілізації ситуації в 
середовищі ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

213
25.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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02061/08-49 Лист59/5/3-318дск
Про спрямування до об`ктів культурно-історичної 
спадщини

214
24.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

01947/08-22 Лист346/6/59-15
Про проведення розширеної робочої наради

215
24.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

01932/08-36 Лист01-1482/162
Про погодження навчання Кириленка О.В. (інші)

216
20.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Адміністрація державної прикордонної служби України

02033/08-44 Лист0.22-3384/0/6-15
Про попереднє погодження Додаткових 
тимчасових режимних обмежень в контрольованих 
прикордонних районах

217
25.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Вищий Адміністративний суд України

02074/08-43 ЛистК/800/4160/13
Про касаційну скаргу Литвиненка В.П.

218
04.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

02047/08-21 Лист1800/0/20-15
Про надання інформації щодо надання 
адміністративних послуг

219
23.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01913/08-34 Лист03-4001/264
Про надання інформації щодо виконання плану 
першочергових заходів з профілактики 
травматизму невиробничого характеру

220
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01914/08-35 Лист03-4000/264
Про стан травматизму невиробничого характеру

221
18.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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01940/08-34 Лист01-3921/92
Про стан виконання розпорядження КМУ від 
10.09.2014 № 820-р

222
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

01941/08-34 Лист01-3920/92
Про підготовку проекту розпорядження КМУ щодо 
навчання у сфері цивільного захисту

223
17.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

02076/08-35 Лист975/01/07.4-15
Про надання інформації щодо кількості ветеранів 
війни та жертв нациських переслідувань

224
26.03.2015від

№
від 27.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01953/08-22 Лист39-02/13/5-15
Про державну експертизу з енергозбереження

225
12.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01954/08-22 Лист42-02/13/5-15
Про розроблення та погодження змін до 
регіональних і місцевих програм підвищення 
енергоефективності

226
18.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02022/08-27 Лист1207/23/5
Про внесення змін до Порядку функціонування 
веб-сайтів органів виконавчої влади

227
23.03.2015від

№
від 26.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

01873/08-36 Лист36/42/22-15
Про надання інформації щодо стану кадрової 
роботи

228
06.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01938/08-36 Лист48/23/22-15
Про надання інформації щодо оприлюднення 
декларацій

229
20.03.2015від

№
від 24.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України
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01986/08-44 Лист917/12-4-3
Про протокольне рішення міжвідомчої наради від 
20.03.2015

230
24.03.2015від

№
від 25.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України

01915/08-21 Лист10-16-4371
Про надання інформації щодо об`єктів державної 
власності, що можуть передаватися в оренду

231
16.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Фонд України соцзахисту інвалідів

01893/08-21 Лист1/4-285/02-02
Про виділення приміщення

232
17.03.2015від

№
від 23.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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