
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.04.15 по 10.04.15

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

02268/08-01 Закон України159-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
захисту інформаційного телерадіопростору України

1
05.02.2015від

№
від 06.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02269/08-01 Закон України255-VIII
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2015 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

2
17.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02270/08-01 Закон України246-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
волонтерської діяльності

3
05.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02271/08-01 Закон України191-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
(дерегуляція)

4
12.02.2015від

№
від 06.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02406/08-14 Лист08/15-186
КРУГЛИЙ СТІЛ 15.04.2015
Про участь у роботі круглого столу

5
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02285/08-10 Депутатське звернення04-33/15-435
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про звернення КДЮСШ СК "Першотравневець" 
щодо фінансування школи

6
02.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України
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02264/08-10 Депутатське звернення105
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців с.Долинка 
Гуляйпільського р-ну щодо можливого закриття 
Долинської школи І-ІІІ ступенів

7
27.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02266/08-10 Депутатське звернення110
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення КЗ "Вільнянська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР щодо 
надання допомоги в придбанні бочки

8
30.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02267/08-10 Депутатське звернення210-132/15
НДУ КРИВЕНКО В.
Про надання інформації щодо інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, які 
стосуються модернізації котелень

9
02.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02445/08-10 Депутатське звернення278/02-89
НДУ САБАШУК П.П.
Про включення до складу конкурсної комісії

10
10.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

02290/08-22 Лист4.03-3103
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про надання інформації щодо попередньої 
кваліфікації промислових підприємств області

11
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02295/08-27 Лист69
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
мистецтв "Львівська рапсодія - 2015"

12
30.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02296/08-27 Лист57
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Козацька слава - 2015"

13
27.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

2



№
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Джерело  інформації 
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02299/08-43 Лист6-48229 св14
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про повернення цивільної справи щодо визнання 
незаконним та скасування розпорядження, 
повернення земельної ділянки у власність держави

14
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02300/08-43 Ухвала908/5758/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду до Сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Україна"

15
26.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02320/08-36 Лист23-11/187
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про навчання з підвищення кваліфікації державних 
службовців

16
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02358/08-36 Лист100/0/104-15
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА
Про погодження звільнення Якимця Ю.І.

17
01.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02383/08-33 ЛистCBA/CDU1/201
ПРОЕКТ ЄС "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про співробітництво

18
02.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02392/08-33 ЛистCBA/CDU1/201
ПРОЕКТ ЄС "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про візит делегації ПРООН Південного Кавказу

19
06.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02411/08-33 Лист10-15
ГО ""ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ 
РИНКІВ"
Про співробітництво

20
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3
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02427/08-26 Лист667/1-3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ "ОДЕСЬКА 
ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"
Про запрошення на навчання

21
30.03.2015від

№
від 10.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02431/08-32 Листб/н
ПОКРАСЕНКО М.М.
Про результат розгляду раніше надісланого 
звернення щодо передачі земельної ділянки в 
оренду

22
06.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02432/08-32 Листб/н
КОНАРОВА Г.М.
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

23
09.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02450/08-28 Лист299/00
ПрАТ "ДІПРОЗВ`ЯЗОК"
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ 
22.04.2015
Про участь у засіданні

24
07.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські організації

02293/08-24 Лист27/03/2015
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про модернізацію та енергозбереження у різних 
підгалузях ЖКГ

25
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Посольства

02377/08-33 Лист6137/14-840-583
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ПОЛЬЩА
Про гуманітарну допомогу Україні від Уряду 
Республіки Польща

26
08.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

02430/08-33 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
Про співробітництво

27
10.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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Суди

02385/08-43 Лист2-а-16/12(0824/1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судову повістку за апеляційними скаргами 
Куковінця О.В.

28
02.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02272/08-03 Постанова147
Деякі питання виплати у 2015 році разової 
грошової допомоги, передбаченої Законами 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту" і "Про жертви нацистських 
переслідувань"

29
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02273/08-04 Протокол селекторної 
наради

14390/0/1-15
Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально--технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення фортифікаційних споруд від 
02.04.2015

30
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02274/08-04 Протокол наради 
(засідання)

14304/0/1-15
(В.Кириленко) Про проведення у 2015 році 
зовнішнього незалежного оцінювання

31
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02275/08-09 Доручення14455/0/1-15
(Г.Зубко) ЗУСТРІЧ 06.04.2015
Про участь у зустрічі

32
04.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02276/08-09 Доручення13808/1/1-15
(В.Кириленко) Про стан додержання прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування

33
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02277/08-09 Доручення13426/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення редакції 
газети "Запорожье проти беспредела"

34
02.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5
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02278/08-16 Лист5357/0/2-15
(Г.Онищенко) Про надання інформації щодо дати 
проведення засідань колегій облдержадміністрацій

35
02.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02279/08-16 Лист5432/0/2-15
(Н.Гнидюк) Про стан імплементації Угоди щодо 
асоціації між Україною та ЄС

36
04.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02280/08-16 Лист19-17/570
(Н.Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

37
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02360/08-03 Постанова157
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 8 грудня №1686

38
31.03.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02361/08-03 Постанова150
Питання Міністерства юстиції

39
31.03.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02362/08-03 Постанова151
Про внесення змін у додаток до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання витратних матеріалів для 
закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для 
інгаляційної анестезії

40
31.03.2015від

№
від 08.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02363/08-03 Розпорядження289-р
Деякі питання забезпечення функціонування 
системи електронного сервісу у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців

41
18.03.2015від

№
від 08.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02364/08-04 Протокол14614/0/1-15
(В.Кириленко) Про засідання Міжвідомчої комісії з 
питань сприяння розвитку вітчизняного 
книговидання та книгорозвсюдження від 
26.03.2015

42
06.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

02365/08-09 Доручення15691/39/1-13
(А.Яценюк) Про відзначення Дня Європи у 2015 
році

43
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02366/08-09 Доручення13703/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення голови СФГ 
"Бабич"

44
06.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02367/08-16 Лист5527/0/2-15
(О.Паракуда) Про передачу до комунальної 
власності територіальної громади м. Запоріжжя ДЗ 
"Відділкової клінічної лікарні станції Запоріжжя-2 
ДП "Придніпровська залізниця"

45
06.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02391/08-09 Доручення18128/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 10.04.2015
Про участь у селекторній нараді

46
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02394/08-03 Постанова165
Про внесення змін до деяких актів КМУ

47
31.03.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02395/08-03 Постанова160
Про затвердження Порядку забезпечення громадян, 
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, 
лікарськими засобами та відповідними харчовими 
продуктами для спеціального дієтичного 
споживання

48
31.03.2015від

№
від 09.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02396/08-09 Доручення13226/1/1-15
(Г.Зубко) Про встановлення надбавки Гугніну Е.А.

49
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02397/08-09 Доручення121/116/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про надання інформації щодо виконання розділу ІІІ 
Прикінцевих положень Закону України від 
28.12.2014 № 76

50
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02398/08-09 Доручення14323/1/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про збільшення обсягу видатків для забезпечення 
соціальними послугами вимушених переселенців

51
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02399/08-09 Доручення14336/1/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про розгляд звернення ГО "Влада суспільства"

52
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02400/08-16 Лист5615/0/2-15
(Г.Зубко) Про розроблення проектів перспективних 
планів формування територіальних громад у 
регіонах

53
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02436/08-09 Доручення15068/0/1-15
(В.Кириленко) Про організацію системного 
відвідування учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів об`єктів культури

54
08.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02437/08-09 Доручення14368/1/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про розгляд звернення ДЮСШ СК 
"Першотравневець"

55
08.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02438/08-09 Доручення12972/1/1-15
(Г.Зубко)) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПРОМПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про відновлення роботи ПАТ "АЗМОЛ"

56
08.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02439/08-09 Доручення10648/2/1-15
(А.Яценюк) Про рішення РНБО України від 
18.02.2015 "Про заходи щодо створення належної 
матеріально-технічної бази для лікування, 
реабілітації та оздоровлення військовослужбовців 
та інших осіб, які брали безпосередню участь в 
АТО, забезпеченні її проведення, а також учасників 
бойових дій та інвалідів війни" (додається копія!)

57
08.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ 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

02440/08-09 Доручення14596/1/1-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення ТОВ "ТК ТЕТА"

58
09.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02441/08-09 Доручення46405/110/1-14
(Г.Зубко) Про забезпечення вільного доступу 
громадськості до містобудівної документації та 
геоінформаційних даних (у тому числі в 
електронній формі) 

59
08.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02384/08-33 Лист4322-05/11189-0
Про телекомунікаційну виставку "CABSAT-2015"

60
06.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02451/08-23 Лист37-13-1-11/5512
Про дотримання планових показників виробництва 
гречки

61
10.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

02306/08-32 Лист5/4-9/3244-15
Про надання інформації щодо обліку територій та 
об`єктів природно-заповідного фонду

62
30.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02322/08-32 Лист5/1-9/3232-15
Про обмеження використання механізованих 
транспортних засобів у межах 
природно-заповідного фонду

63
30.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02323/08-32 Лист8-05-212-15
Про проект розпорядження КМУ

64
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02343/08-23 Лист5/1-8/3363-15
Про знищення та пограбування меліоративних 
систем

65
02.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

02324/08-33 Лист4021-09/10470-0
Про направлення копії реєстраційної картки

66
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02345/08-33 Лист4322-05/10988-0
Про виставки в Республіці Вірменія

67
03.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02346/08-33 Лист4322-05/10993-0
Про виставки з охорони та безпеки

68
03.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02347/08-33 Лист4322-05/10987-0
Про міжнародну виставку "СеВІТ-2015"

69
03.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02348/08-33 Лист4322-05/10992-0
Про виставково-ярмаркові заходи в Республіці 
Сербія

70
03.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02404/08-33 Лист4312-06/11394-0
Про підготовку засідання Українсько-китайської 
СМК

71
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02420/08-22 Лист3221-06/10822-0
Про надання переліку державних комерційних 
підприємств

72
02.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02303/08-22 Лист01/17-0661
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
утворення міжвідомчої робочої групи з питань 
погашення заборгованості за спожитий природний 
газ та електричну енергію"

73
26.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

02284/08-27 Лист03-04/02
Про взаємодію з Міністерством

74
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

02414/08-20 Лист248/2/4/404
Про надання інформації для включення до мережі 
розпорядників коштів Міноборони

75
01.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02317/08-26 Лист1/11-4357
Про збереження позашкільних навчальних закладів 
обласного підпорядкування

76
30.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02318/08-37 Лист1/11-4605
Про нагородження Вагіної Н.С.

77
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02338/08-26 Лист1/9-178
МІЖВІДОМЧА НАРАДА 22.04.2015
Про участь у нараді

78
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02263/08-45 Лист7/13-3681
Про погодження проекту постанови КМУ "Питання 
впровадження реформ у сфері місцевого 
самоврядування, децентралізації повноважень 
органів виконавчої влади"

79
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02378/08-24 Лист7/9-2339
Про надання інформації щодо нарахування за 
спожиті послуги

80
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02452/08-24 Лист7/12-3713
Про будівництво блочно-модульних котелень

81
03.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02453/08-24 Лист7/15-3282
Про визначення вартості будівництва

82
26.03.2015від

№
від 10.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

02302/08-29 Лист4896/0/14-15/115
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
(АТО)

83
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02304/08-29 Лист4920/0/14-15/100
Про надання інформації щодо створення в регіоні 
мережі органів, установ та організацій, діяльність 
яких спрямована на попередження домашнього 
насильства

84
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02314/08-29 Лист4978/0/14-15/59
Про надання пропозицій до завдань та заходів 
програми протидії торгівлі людьми

85
06.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02340/08-35 Лист4088/0/14-15/24
Про внесення змін до наказів Мінсоцполітики від 
15.09.2014 № 652, від 31.01.20155 № 89, від 
24.02.2015 № 203

86
25.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02341/08-35 Лист4541/0/14-15/13
Про Протокольне рішення Комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат від 12.03.2015

87
31.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02342/08-35 Лист4363/0/14-15/19
Про опіку та піклування над повнолітніми особами

88
30.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02422/08-35 Лист5174/0/14-15/5
Про надання інформації щодо стану перевірок 
цільового використання та випадки і причини 
припинення виплати допомоги при народженні 
(усиновленні) дитини

89
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02454/08-29 Лист4827/0/14-15/57
Про інформування щодо дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування

90
03.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02459/08-34 Лист5220/0/14-15/20
Про застосування норм статті 60 Закону України 
"Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

91
09.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02460/08-30 Лист4715/0/14-15/57
Про виконання протокольного рішення 
Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства 
від 27.02.2015

92
02.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02461/08-27 Лист
Про розміщення соціальної реклами

93
10.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство фінансів

02316/08-20 Лист31-07010-07-7/1
Про фінансування дошкільних закладів та закладів 
культури

94
27.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02344/08-20 Лист31-07040-05-7/1
Про заборгованість з виплати заробітної плати

95
27.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02389/08-36 Лист31-08040-11-5/1
Про надання інформації щодо чисельності 
держслужбовців та видатків на оплату праці у 2015 
році

96
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02421/08-20 Лист31-07010-07-5/1
Про освітню субвенцію

97
01.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02289/08-22 Лист01-1931/35
Про погашення заборгованості за спожиті 
енергоносії

98
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02415/08-32 Лист02-2037/28
Про реалізацію проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

99
06.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02416/08-20 Лист02-2096/28
Про виділення коштів

100
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком

02381/08-20 Лист09/03-258
Про виділення коштів

101
02.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02374/08-24 Лист03/02-26/01023
Про узгодження спільного протокольного рішення

102
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02333/08-24 Лист02-12/278-2
Про узгодження спільного протокольного рішення

103
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02387/08-22 Лист02-27/266-4
Про надання інформації щодо автоперевізників

104
03.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

02339/08-24 Лист335/02-01-15
Про узгодження спільного протокольного рішення

105
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

02334/08-24 Лист958/21-25
Про узгодження спільного протокольного рішення

106
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

14



№
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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02405/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КИШКО М.Л.
Про виділення  коштів

107
09.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

02330/08-17 Лист01-26/0405
ЗАСІДАННЯ КАДРОВОЇ КОМІСІЇ 07.04.2015
Про участь у засіданні

108
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02370/08-17 Лист1126/01-11
Про виділення коштів КУ "Запорізька обласна 
клінічна лікарня" ЗОР

109
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02371/08-17 Лист1150/01-26
Про передачу із державної власності до спільної 
власності територіальних громад ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

110
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02413/08-17 Лист1223/01-11
Про виділення коштів

111
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02265/08-10 Депутатське звернення19
Про створення закладів соціального захисту для 
бездомних громадян та осіб, звільнених з місць 
позбавлення 

112
25.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02402/08-10 Депутатське звернення79
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про виділення коштів Вільнянській ЦРКЛ

113
09.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжсталь"

02325/08-32 Лист4911/2020729
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо надання в оренду земельної 
ділянки

114
06.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

02292/08-22 Лист12-3-17А-239
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни

115
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

02335/08-32 Лист08-30/8399
Про вилучення, поділ та надання земельної ділянки 
в постійне користування

116
31.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

02288/08-32 ЛистДН-304/392
Про звільнення від сплати податку на землю

117
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

02354/08-22 Лист01/1584
Про Всеукраїнський конкурс якості продукції "100 
кращих товарів України"

118
07.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02312/08-27 Листб/н
АСАМБЛЕЯ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЖЖЯ
Про включення Бабенка В.А. до складу обласної 
комісії з питань ліквідації символів тоталітаризму

119
06.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02329/08-41 Лист29/4-3502
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РВ ЗМУ ГУМВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання копії листа облдержадміністрації від 
30.12.2014 № 09990/08-17

120
02.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02353/08-22 Лист587
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

121
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02359/08-22 Лист1/11-4537
ПрАТ "ВАСИЛІВКАТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про проведення розрахунків за спожиту 
електроенергію

122
30.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02425/08-22 Лист02/04
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про встановлення пільгових тарифів на 
перевезення вантажів (АТО)

123
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02433/08-32 Лист177/24
КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ`ЯЗКУ 
ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

124
09.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02434/08-24 Лист267
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про "Загальновиробничі норми питомих витрат 
палива, теплової та електричної енергії на 2015 рік

125
08.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02350/08-22 Лист4
ВЕЛИКОТОКМАЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про комісійне обстеження залізничних переїздів

126
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02429/08-39 Лист112
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Про виділення коштів для проведення виборів

127
10.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02456/08-43 Лист4834/6
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ
Про закінчення виконавчого провадження від 
02.04.2015 (справа від 28.07.2014 №317/928/14-ц)

128
03.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

02409/08-36 Лист28/Є
Про відновлення роботи Кадрової комісії при 
облдержадміністрації

129
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02410/08-38 Лист27/Є
Про сприяння в проведенні патріотичного заходу 
13.04.2015

130
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

02351/08-36 Лист82
Про кандидатуру Варецького В.І. на посаду голови 
Василівської райдержадміністрації

131
07.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

02446/08-24 Лист03-01/526
Про формування тарифу на водопостачання

132
06.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02386/08-38 Лист217/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
ПЛЕНУМ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 14.04.2015
Про участь у пленумі

133
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02388/08-38 Лист28
ЗОГО "НАРОДНИЙ ЗАХИСТ"
ФЛЕШ-МОБ 09.04.2015
Про сприяння в проведенні флеш-мобу

134
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02412/08-36 Лист48/15
Про кандидатуру Мордика О.М.

135
07.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02423/08-37 Лист221/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Волошина Г.І. (інші)

136
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02448/08-32 Лист29/1
ГО "ЕКО-НАГЛЯД"
Про проведення обстеження об`єктів 15.04.2015

137
09.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02449/08-18 Лист40
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА"
Про розгляд звернення ГО "Добробут"

138
07.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02463/08-44 Листб/н
ГО "НА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ"
Про фінансову підтримку на ремонт військової 
техніки

139
10.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Суди

02297/08-43 Лист2/323/514/15
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про повістку на виклик до суду по справі 
2/323/514/15

140
06.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02298/08-43 Лист322/318/15-ц
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду по справі 322/318/15-ц

141
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02301/08-43 Ухвала320/2504/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали суду по справі 320/2504/15-ц

142
30.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02305/08-43 Ухвала310/1224/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 310/1224/15-ц

143
06.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02455/08-43 Лист620/15-Вих
Про копію рішення суду від 01.04.2015 по справі 
№322/78/15-ц

144
07.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02457/08-43 Лист317/2521/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 317/2521/14-ц

145
10.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Учбові заклади
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

02349/08-18 Лист126
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ КЗ "ЗОІППО"
Про збори трудового колективу інститут 01.04.2015

146
07.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02368/08-15 Лист03-01/658
(В.Ковальчук) Про надання кандидатур на посади 
голів райдержадміністрацій

147
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02390/08-15 Лист03-01/663
(В.Ковальчук) Про невідкладне укладання з 
Міноборони договорів на будівництво опорних 
пунктів та фортифікаційних споруд

148
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

02369/08-15 Лист02-01/1607
(Б.Ложкін) Про відзначення 11.04.2015 
Міжнародного дня визволення в`язнів фашистських 
таборів

149
06.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02442/08-15 Лист02-01/1650
(Б.Ложкін) Про 29-ту роковину Чорнобильської 
трагедії

150
08.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Президент України

02326/08-02 Указ201/2015
Про призначення Г.Самардака головою Запорізької 
облдержадміністрації

151
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02327/08-02 Указ200/2015
Про призначення стипендій Президента України 
для молодих майстрів народного мистецтва на 2015 
рік

152
04.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02393/08-15 Лист03-01/664
(В.Ковальчук) Про надання біографічних довідок 
осіб, призначених на посади перших заступників, 
заступників голів та керівників апарату 
райдержадміністрацій

153
09.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

Уповноважений Президента України з прав дитини

02281/08-15 Лист32-07/366
(М.М.Кулеба) Про кадрове забезпечення служб у 
справах дітей

154
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02282/08-15 Лист37-07/393
(М.М.Кулеб) Про надання інформації щодо 
забезпечення внутрішньо переміщених дітей 
повним комплексом медичних послуг

155
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02283/08-15 Лист32-07/308
(М.Кулеба) Про надання інформації щодо 
внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

156
24.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

02310/08-36 Лист01-46/554
Про погодження звільнення Солопова М.О.

157
02.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02311/08-24 Лист01-30/567
Про водопостачання населених пунктів 
Василівського  району

158
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02375/08-20 Лист01-31/585
Про виділення коштів

159
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02418/08-24 Лист779/01-42
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

160
03.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02373/08-36 Лист01-01-31/0347
Про погодження звільнення Ремеза О.О.

161
02.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02307/08-37 Лист01-15/0292
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Булгаковій Л.В.

162
05.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02407/08-34 Лист01-01-27-0373
Про фінансування Комплексу захисних споруд 
Кам`янського Поду

163
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02355/08-20 Лист01-31/076
Про внесення змін до Податкового кодексу

164
26.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02356/08-32 Лист01-24/075
Про відведення земельних ділянок для учасників 
АТО

165
23.03.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02426/08-36 Лист01-07/0227
Про погодження звільнення Лоскота О.Д.

166
07.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02376/08-20 Лист61-35/0417
Про перерозподіл субвенції

167
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02417/08-22 Лист01-11/0248
Про проведення конкурсів на перевезення 
пасажирів

168
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

02315/08-37 Лист0376/01-15/05
Про нагородження Леховіцер З.В., Кривицького 
О.М.

169
06.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

02308/08-45 Рішення6
Про заяву депутатів Василівської райради шостого 
скликання

170
27.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02309/08-24 Рішення7
Про заяву депутатів Василівської райради до 
Запорізької облради та Запорізької 
облдержадміністрації

171
27.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморська райрада

02352/08-32 Лист136/01-15
Про Заяву депутатів Приморської райради

172
07.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

02447/08-24 Лист902
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про направлення копій рішень сорок дев`ятої сесії 
Степногірської селищної ради шостого скликання

173
06.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02462/08-32 Лист02-01-15/66
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про затвердження проекту землеустрою

174
07.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

02357/08-37 Лист04-12/0380
Про нагородження Савицької О.С. (інші)

175
07.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління державної ветеринарної медицини

02337/08-37 Лист00178/01-27
Про нагородження Кириченка С.П. (інші)

176
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

02428/08-20 Лист07.2-09/279-332
Про стан використання субвенції

177
09.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02424/08-37 Лист03/5-2/2606
Про нагородження Жигули О.О.

178
09.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

02408/08-36 Лист07-20/2573
Про погодження призначення Булгакова О.А.

179
09.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

02336/08-24 Лист02-12/57
Про кандидатуру директора ДП ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

180
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

02291/08-36 Лист30-ф
Про кандидатуру Разуваєвої І.В.

181
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02319/08-20 Лист3433/08-29-17-0
ДПІ В ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ РАЙОНІ 
Про надання пояснень з питань сплати єдиного 
соціального внеску на загальнообов`язкове 
державне соціальне страхування

182
01.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02286/08-41 Лист16-197вих-15
Про надання інформації щодо діяльності 
Спостережної комісії облдержадміністрації

183
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02294/08-41 Лист19-591-14
Про розгляд звернення ГО "Комісія по боротьбі з 
корупцією"

184
03.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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02372/08-41 Лист04/2/4-1178-13
Про виконання вимог постанови КМУ від 
17.04.2008 № 373

185
03.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02443/08-41 Лист19-р
Про порушення меж охоронної зони 
магістрального газопроводу

186
07.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02444/08-41 Лист05/1-678вих-15
Про надання переліку регіональних програм які 
виконувались упродовж січня-березня 2015 року

187
07.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

02382/08-37 Лист1/15-1923-Гл
Про нагородження Сисоєвої М.В. (інші)

188
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

02287/08-36 Лист6-5-287
Про погодження звільнення Станкевич С.А.

189
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

02313/08-34 Лист02-5042/161
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Положення про спеціалізовані 
служби цивільного захисту"

190
06.04.2015від

№
від 06.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

02331/08-34 Лист02-5025/161
Про  перепогодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2015 рік"

191
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02403/08-28 Лист22.2/261/Єн
Про діяльність Національної ради та регіональних 
рад з питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекії/СНІДу

192
09.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02379/08-22 Лист51-01/13/5-15
Про надання інформації щодо потреби у коштах 
державного фонду регіонального розвитку

193
07.04.2015від

№
від 08.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02401/08-24 Лист55-01/14/5-15
Про надання переліку інвестиційних проектів

194
08.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02458/08-22 Лист491-01/13/3-15
Про створення бази даних будівель бюджетних 
установ

195
02.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02321/08-27 Лист1351/27/4
Про проведення 20-23.05.2015 ХІ Київської 
міжнародної книжкової виставки

196
31.03.2015від

№
від 06.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02380/08-27 Лист1513/27/4
Про проведення моніторингу та аналізу стану 
фінансово-економічного розвитку комунальної 
преси

197
15.03.2015від

№
від 08.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02419/08-27 Лист1461/27/4
Про Державний реєстр видавців, виготовлювачів і 
розповсюджувачів видавничої продукції

198
06.04.2015від

№
від 09.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

02435/08-36 Лист1/15-20-270
Про розміщення інформації щодо початку вступної 
кампанії

199
03.04.2015від

№
від 10.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02332/08-27 Лист275/3
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "МОРАЛЬНИЙ 
ВЧИНОК" 23.04.2015
Про участь у нагородженні

200
02.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02328/08-44 Лист1072/13-4-8
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про організацію ремонту військової техніки у 
м.Запоріжжя

201
06.04.2015від

№
від 07.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

27


