
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.04.15 по 24.04.15

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

02644/08-01 Закон України311-VIII
Про внесення зміни до статті 39 Закону України 
"Про здійснення державних закупівель"

1
09.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02645/08-01 Закон України278-VIII
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2015 
рік" щодо державної підтримки вугільної галузі

2
07.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02646/08-01 Закон України259-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення окремих питань 
мобілізації та соціального захисту громадян 
України, які підлягають звільненню з військової 
служби під час особливого періоду або у зв`язку з 
оголошенням демобілізації

3
18.03.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02654/08-14 Лист04-23/17/547
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
СЕМІНАР 24.04.2015
Про участь у семінарі

4
16.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

02656/08-10 Депутатське звернення083/02-420
НДУ ЛЕЩЕНКО С.А.
Про надання інформації щодо керівників обласних 
територіальних органів ЦОВВ

5
16.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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02657/08-10 Депутатське звернення187-04
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про надання інформації щодо розгляду звернень 
Мосур О.І.

6
16.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02658/08-10 Депутатське звернення184-04
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет

7
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02659/08-10 Депутатське звернення239
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
Закону України "Про психіатричну допомогу"

8
16.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02720/08-10 Депутатське звернення98
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про виділення приміщення 

9
10.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02748/08-10 Депутатське звернення04-03/7-336(279)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про розгляд звернення Конової І.С. 

10
20.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

02653/08-28 Лист11.1/7-І239350.1
Про надання інформації щодо складності 
епідеміологічної ситуації з туберкульозу серед 
дітей в м.Енергодар

11
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

02662/08-20 Лист77001-09/311
АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ
Про співробітництво

12
07.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

2
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02800/08-13 Листб/н
УПРАВЛІННЯ З КООРДИНАЦІЇ 
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ООН
Про проведення зустрічі 27-30.04.2015

13
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

02703/08-32 Листб/н
БАНДУРА С.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

14
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02741/08-32 Листб/н
ЗІНЧЕНКО С.В.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

15
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02637/08-45 Лист104/015
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТА 
СЕЛИЩНИХ РАД
Про кандидатури для складу робочої групи

16
17.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02696/08-24 Лист1/15-04-198
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про тарифи на житлово-комунальні послуги

17
15.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02698/08-33 Лист2015/11
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
ПІДСУМКОВА ЗУСТРІЧ 29.04.2015
Про участь у церемонії

18
20.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02700/08-44 Лист5
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ 
ШТАБ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Про надання інформації щодо лікувальних закладів

19
16.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02704/08-33 Лист2015RO3-12
ПРООН/ГЕФ 
ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 28.04.2015
Про участь в роботі платформи

20
10.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3
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02719/08-13 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 23.04.2015

21
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02764/08-43 Лист25984/0/19-15
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про копію ухвали суду про визнання незаконним та 
скасування розпорядження на право власності на 
землю

22
15.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02765/08-43 Лист25978/0/19-15
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про копію ухвали суду про визнання незаконним та 
скасування розпорядження на право власності на 
землю

23
15.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Партії та громадські організації

02675/08-18 Лист31
БФ "РЕГІОН-ВЕСТ"
Про виділення коштів на ремонт будинку

24
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Посольства

02733/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ
ВСТУПНИЙ СЕМІНАР 27.04.2015
Про участь у семінарі

25
21.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

02707/08-43 Лист908/6262/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до провадження

26
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02708/08-43 Лист908/4472/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до провадження

27
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

4



№
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02638/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16675/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол засідання Оргкомітету з 
підготовки і відзначення у 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 
завершення Другої світової війни

28
17.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02639/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16460/0/1-15
(А.Яценюк) Про запровадження системи 
відшкодування вартості препаратів інсуліну

29
17.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02640/08-03 Розпорядження359-р
Про затвердження плану заходів щодо медичної, 
психологічної, професійної реабілітації та 
соціальної адаптації учасників АТО

30
31.03.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02641/08-03 Постанова196
Деякі питання державного фонду регіонального 
розвитку

31
18.03.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02642/08-03 Постанова195
Питання використання у 2015 році коштів  
державного фонду регіонального розвитку

32
18.03.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02643/08-16 Лист6166/0/2-15
(Р.Греба) Про проведення аналізу стану виконання 
завдань визначених актами Президента України, 
актами КМУ та дорученнями Прем`єр-міністра 
України

33
16.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02648/08-09 Доручення15948/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.04.2015
Про участь у селекторній нараді

34
18.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02684/08-09 Доручення16692/1/1-15
(А.Яценюк) Про негайне виконання протокольного 
рішення за підсумками інспекційної перевірки 
стану інженерного обладнання оборонних рубежів 
та районів зони АТО

35
18.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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02685/08-09 Доручення15525/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ТОВ "КРОК 
Г.Т."

36
20.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02709/08-04 Протокол селекторної 
наради

16774/0/1-15
(А.Яценюк) Про виконання п.3 постанови КМУ від 
28.02.2015 № 106 "Про удосконалення порядку 
надання житлових субсидій" (17.04.2015)

37
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02710/08-09 Доручення12721/1/1-15
(В.Вощевський) НДУ ЛЕВУС А.М.
Про ситуацію навколо КП "Аеропорт Бердянськ"

38
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02711/08-09 Доручення16142/1/1-15
(О.Паракуда) Про ситуацію в ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

39
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02712/08-09 Доручення16304/1/1-15
(В.Кириленко) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

40
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02713/08-09 Доручення15618/1/1-15
(Г.Зубко) Про запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації у Кам`янсько-Дніпровському 
районі, пов`язаної з підтопленням

41
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02717/08-09 Дорученняб/н
(Г.Зубко) НАРАДА 24.04.2015
Про надання інформації щодо проблемних питань, 
пов`язаних з реалізацією проекту будівництва 
фортифікаційних споруд

42
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02751/08-09 Доручення14157/1/1-15
(А.Яценюк) Про надання пропозицій до переліку 
інвестиційних програм

43
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02752/08-09 Доручення39745/9/1-14
(О.Паракуда) Про наповнення продовольчого 
ринку основними видами продовольчих товарів

44
20.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02753/08-09 Доручення51246/75/1-10
(О.Паракуда) Про ситуацію на ринку хліба та 
хлібобулочних виробів

45
16.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02754/08-09 Доручення15722/1/1-15
(О.Паракуда) Про надання інформації щодо 
виконання регіональних та місцевих програм 
розвитку малого і середнього підприємництва

46
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02755/08-09 Доручення16005/7/1-12
(В.Кириленко) Про продовження виконання 
доручення КМУ від 15.05.2012 № 16005/1/1-12

47
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02756/08-09 Дорученняб/н
(Г.Зубко) НАРАДА 24.04.2015
Про участь у нараді

48
23.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02779/08-04 Витяг з протоколуВП 44
(А.Яценюк) 6.4. Рішення з окремих питань щодо 
проведення серед населення 
інформаційно-роз`яснювальної кампанії

49
15.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02780/08-04 Протокол селекторної 
наради

16700/0/1-15
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально--технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення фортифікаційних споруд від 
18.04.2015 (АТО)

50
18.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ паперовий паперова

02781/08-09 Доручення16757/1/1-15
(О.Паракуда) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПЕК, 
ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
Про розгляд звернень депутатів Приазовської 
райради

51
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02782/08-09 Доручення16903/1/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про розгляд звернення Токмацької райради

52
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02783/08-09 Доручення10283/6/1-15
(А.Яценюк) НДУ КУПРІЙ В.М.
Про корупційні схеми з використання комунальної 
власності для розташування зовнішньої реклами

53
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02681/08-23 Лист37-13-1-11/6033
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 23.04.2015
Про участь у селекторній нараді

54
21.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

02655/08-24 Лист5/4-8/4192-15
Про надання пропозицій щодо будівництва та 
реконструкції систем водовідведення в населених 
пунктах

55
15.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02676/08-32 Лист5/3-5/4294-15
Про проведення щорічної акції "День довкілля" 
25.04.2015

56
16.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02770/08-32 Лист8-02-277-15
Про розгляд звернення ГО "За життя"

57
22.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02744/08-29 Лист3007/6.4
Про проект Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності на період до 2025 року

58
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

02667/08-24 Лист04-111/214
Про передачу та ремонт житлового будинку по вул. 
Леніна, 50 смт. Якимівка Запорізької обл.

59
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство оборони

02666/08-46 Лист227/1/994
Про забезпечення житлом військовослужбовців

60
07.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02686/08-44 Лист220/4168
Про надання інформації щодо будівництва 
інженерних споруд

61
21.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02787/08-44 Лист220/4157
РОЗШИРЕНА МІЖВІДОМЧА НАРАДА 
28.04.2015
Про участь у нараді

62
20.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02699/08-26 Лист1/11-5204
Про освітню субвенцію

63
09.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02673/08-28 Лист04.0416-10/850-
Про надання медичної допомоги учасникам 
зовнішнього незалежного оцінювання

64
17.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02664/08-44 Лист7/18-4419
Про завершення відвантаження залізобетонних 
конструкцій

65
20.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02715/08-49 Лист12/20-14-900дск
Про програмне забезпечення іноземного 
виробництва

66
15.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02732/08-32 Лист7/11-4221
Про надання інформації з питань контролю 
екологічної безпеки

67
25.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02735/08-24 Лист7/9-4424
Про надання інформації для підготовки 
Національної доповіді про якість питної води та 
стан питного водопостачання в Україні

68
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02761/08-33 Лист7/12-4570
Про підготовку до проведення четвертого засідання 
Спільної міжурядової українсько-туркменської 
комісії

69
22.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02762/08-22 Лист7/12-4569
Про підготовку до проведення Десятого засідання 
міжурядової українсько-турецької комісії

70
02.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02789/08-24 Лист7/9-4581
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
підготовки до опалювального періоду 2015/16 років

71
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02647/08-35 Лист5511/0/14-15/081
Про надання пропозицій до проекту постанови 
КМУ

72
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02649/08-30 Лист5747/0/14-15/57
Про надання інформації щодо контингенту 
вихованців дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей

73
17.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02672/08-35 Лист5801/0/14-15/014
Про підтримку та участь у проекті

74
20.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02745/08-35 Лист5910/0/14915/56
Про сприяння у проведенні дослідження

75
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02682/08-32 Лист01-2218/28
Про реалізацію проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

76
15.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02742/08-32 Лист01-01-43/1599
Про зміну територій ландшафтних заказників 
місцевого значення

77
17.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

02794/08-22 Лист01/02-21/00607
Про спеціальне пристосування для перевезення і 
монтажу негабаритних блоків прогонової будови 
мостів

78
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02721/08-10 Депутатське звернення38
ДОР ГРАЧОВ С.В.
Про розгляд звернення голови Степногірської 
селищної ради Кондратюка І.А.

79
17.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

02661/08-17 Лист1374/01-07
Про заходи з відзначення 70-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення 
Другої світової війни

80
20.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02680/08-17 Лист1372/01-07
Про звернення КДЮСШ СК "Першотравневець" 
щодо фінансування школи

81
20.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02724/08-17 Лист01-26/0465
Про надання кандидатур на посади головних 
лікарів комунальних установ

82
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02725/08-17 Лист01-26/0466
Про надання кандидатури на посаду директора 
комунальної установи

83
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02726/08-17 Лист01-26/0462
Про нагородження Кіркова О.Ф.

84
21.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02743/08-17 Лист01-07/0265
Про передачу цілісних майнових комплексів

85
16.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02774/08-17 Лист01-26/0473
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

86
23.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02788/08-17 Лист1407/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету

87
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02814/08-17 Лист1397/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету

88
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02815/08-17 Лист01-07/0265
Про передачу цілісних майнових комплексів 
закладів та установ охорони здоров`я

89
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

02776/08-37 Лист125-65
Про нагородження Панченка О.І.

90
16.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

02777/08-22 Лист55/4066
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

91
23.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

02738/08-22 Лист001-002/5992
Про відновлення електромережі

92
21.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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02775/08-22 Лист001-40/6140
Про проведення спільної наради

93
23.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

02759/08-22 Лист67/45-2024554
Про участь у відновленні автотранспорту (АТО)

94
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

02792/08-22 Лист294/21/63-юр
Про зміну Методики обрахування плати за спільне 
використання технологічних електричних мереж

95
20.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

02790/08-46 Лист1509
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про забезпечення житлом родини загиблого Завади 
Б.О. (АТО)

96
24.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02791/08-44 Лист736
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про зменшення служби на блокпостах (АТО)

97
24.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02683/08-32 Лист01/0415
ТОВ "АТ ТЕХНИКА"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації з землеустрою

98
03.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02694/08-22 Лист29/5
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про погашення заборгованості за перевезення 
пільгових категорій громадян

99
17.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02695/08-22 Лист765
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про затвердження торгівельної надбавки

100
15.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13
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02728/08-27 Листб/н
ТОВ "ТВ-ГОЛД"
Про надання інформації щодо проведеного тендеру 
в обласній раді

101
17.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02729/08-22 Лист21
ТОВ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про роботу пасажирського транспорту

102
14.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02737/08-25 Лист9/173
ТОВ "АЙС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про створення оптово-роздрібного ринку 
сільськогосподарської продукції

103
21.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02747/08-20 Лист01-1/51
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС"
Про виділення коштів

104
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02793/08-22 Лист01/163
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

105
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02796/08-22 Лист026
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про відміну рейсів маршруту 
Миколаївка-Мелітополь АС-2

106
24.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02801/08-23 Лист460
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про зниження ціни на хлібобулочні вироби

107
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02802/08-23 Лист308-1
ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про зниження ціни на хлібобулочні вироби

108
20.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02803/08-23 Лист309
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про зниження ціни на хлібобулочні вироби

109
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

14
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02804/08-23 Лист01/284
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про зниження ціни на хлібобулочні вироби

110
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02650/08-22 Лист3,-С-11/2317
ДНІПРОВСЬКА ЕС
ВИРОБНИЧА НАРАДА 21.04.2015
Про участь у виробничій нараді

111
20.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02677/08-32 Лист21
ПП "СЛАВУТИЧ-ТАРА"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
надання земельної ділянки в довгострокову оренду

112
15.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02679/08-24 Лист98
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ 
СПОРТИВНОЇ АЙСТЕРНОСТІ"
Про надання дозволу на здійснення технічного 
нагляду УКБ

113
20.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02693/08-32 Лист190/13-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про отримання дозволу

114
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02701/08-32 Лист1821/23
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про земельну ділянку по вул.Софіївська, 230б

115
16.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02727/08-21 Лист40
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ІЩЕНКО Д.В.
Про державне майно ВАТ "Вуглецевий композит"

116
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02734/08-41 Лист30/4-24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РО ЗМУ ГУМВСУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 24.12.2012 № 639

117
20.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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02739/08-32 Лист198/06-06
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про забезпечення природоохоронного режиму

118
17.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02795/08-22 Лист701/21
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ УКРАЇНИ"
Про проведення експертного обстеження

119
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02810/08-43 Лист1891/03-44
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РУЮ
Про зупинення виконавчого провадження

120
17.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02811/08-43 Лист1892/03-44
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РУЮ
Про зупинення виконавчого провадження

121
17.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02674/08-27 Листб/н
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА 
Про координаційну раду

122
20.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02688/08-21 Лист04/27
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ" "ПОРАДА"
Про надання інформації щодо виконання 
протокольного рішення від 25.03.2015

123
20.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02730/08-38 Листб/н
ЗОО ВУТ "ПРОСВІТА"
Про зміни у складі керівних органів 

124
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02760/08-22 Лист4/15
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ 
ПРИРОДИ
Про рух вантажного транспорту по вул.Жукова

125
20.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
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

02772/08-27 Лист9
ГО "ЗОВ "СПІЛКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ"
Про співробітництво

126
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02797/08-37 Лист238/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Тимофєєва Ф.О. (інші)

127
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

02705/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Судова повістка про виклик до суду на 21.05.2015

128
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02766/08-43 Лист2376
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду по справі 
№324/540/15-ц-2/324/399/2015 від 26.03.2015

129
20.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02767/08-43 Лист651/2/312/29/201
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду по справі №312/67/15-ц

130
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02768/08-43 Лист717/15-вих
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду по справі №322/76/15-ц

131
20.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02769/08-43 Лист325/391/15-ц
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду по справі 325/391/15-ц

132
17.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02809/08-43 Лист664/2/312/30/15
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 06.05.2015 

133
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02812/08-43 Ухвала328/96/15-ц
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

134
21.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

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

02798/08-20 Лист2781
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів

135
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02799/08-20 Лист2802
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про виділення додаткових коштів

136
24.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02652/08-15 Лист09-07/275
(Н.Анненкова) Про порядок формування 
документів для попереднього погодження 
призначення кандидатур на посади

137
20.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02671/08-15 Лист09-07/276
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо стану 
виконання Указу Президента України від 
18.03.2015 № 150/2015

138
20.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02714/08-15 Лист03-01/761
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
Самардака Г.В.

139
21.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02778/08-15 Лист03-01/781
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
лідерів громадської думки, впливових осіб області 
(регіональної еліти)

140
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Президент України

02784/08-02 Указ224/2015
Про Раду регіонального розвитку

141
21.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02785/08-02 Указ228/2015
Про заходи з відзначення діяльності Українських 
Січових Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі 
Маківка

142
21.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02786/08-02 Указ225/2015
По відзначення 19-ї річниці Конституції України

143
21.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02813/08-36 Лист01-01-29/0404
Про погодження призначення Борисенко О.В.

144
21.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02763/08-36 Лист03-02/28-к
Про погодження звільнення Дуракової Л.П.

145
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

02740/08-37 Лист01-35/0455
Про нагородження Корнієнка В.О.

146
17.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02758/08-36 Лист01-11/0273
Про погодження призначення Синиці Л.М.

147
23.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

02697/08-20 Лист301
КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

148
07.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02702/08-22 Лист02/24-137
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про умови пасажиро перевезення

149
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02806/08-32 Лист86
ВЕСЕЛОГАЇВСЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

150
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

02689/08-45 Лист02.1-26/03.3/423
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
облради

151
20.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02773/08-32 Лист02.1-26/03.2/433
Пропозиції на сесію облради

152
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

02808/08-37 Лист01-02-23/725
Про нагородження Гончаренка О.М.

153
22.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02691/08-20 Лист11.2-09.1/161-35
Про  відкриття не бюджетних рахунків

154
17.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

02687/08-41 Лист9/181
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання якими надаються послуги з 
посередництва у працевлаштуванні

155
21.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

02771/08-36 Лист12/5-19/3033
СЕМІНАР 30.04.2015
Про участь у семінарі

156
22.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Господарський суд Запорізької області

02805/08-43 Ухвала908/1419/15-г
Про участь у судовому засіданні 29.04.2015

157
20.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

02665/08-22 ЛистВ.о.Н-21/405
Про виявлення та закриття незаконно діючих 
пунктів приймання металобрухту

158
08.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

02731/08-22 Лист01-04
Про виділення коштів на заміну абонентських 
поштових шаф (поштових скриньок)

159
21.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02736/08-44 Лист82/пр
Про стан справ з призовом громадян України на 
строкову військову службу

160
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02706/08-43 Лист808/1356/15/548
Про апеляційну скаргу Гапон В.А.

161
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02668/08-41 Лист19/2-856/Рб
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ОХОРОНИ
Про охорону закладів охорони здоров`я

162
17.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02678/08-41 Лист05/1-761вих-15
Про приведення у відповідність розпоряджень 
голови облдержадміністрації

163
17.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02722/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення МГО "Врятуймо дітей 
Європи"

164
17.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02723/08-41 Лист19-4259-14
Про розгляд звернення голови ГО "Батьки за дітей" 
Іпатько Г.І.

165
17.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

02749/08-20 Лист2288/10/28-04-0
Про надання переліку автомобільних доріг

166
20.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне управління державної судової адміністрації

02807/08-32 Лист08-05/4870
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

167
23.04.2015від

№
від 24.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02651/08-41 Лист59/31/317
Про надання інформації щодо нерухомого майна, 
що перебувало на балансі Полтавської 
загальноосвітньої школи інтернату для дітей-сиріт і 
дітей, які залишилися без піклування батьків

168
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02757/08-41 Лист59/3/1-396нт
Про надання переліку об`єктів водного фонду 
області

169
23.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02750/08-39 Лист21-40-638
Про виділення коштів на проведення проміжних 
виборів

170
21.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба геології та надр України

02746/08-24 Лист3996/13/10-15
Про надання висновку щодо видачі дозволу на 
спеціальне водокористування

171
15.04.2015від

№
від 23.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02669/08-34 Лист34-5490/162
Про захисні споруди цивільного захисту

172
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02716/08-34 Лист03-6002/213
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій"

173
22.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна судова адміністрація

02692/08-36 Лист10-7162/15
Про проведення перевірки, передбаченої Законом 
України "Про очищення влади"

174
14.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

02660/08-36 Лист575/9/28-10-04-1
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГУ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ 
ПЛАТНИКІВ
Про погодження звільнення Говтвян Н.О.

175
03.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02690/08-22 Лист60-01/10/6-15
Про проведення інформаційно-просвітницьких 
заходів

176
17.04.2015від

№
від 21.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

02663/08-36 Лист2-11-6/2049-15
Про погодження звільнення Червоненка В.В.

177
14.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02670/08-27 Лист1655/27/5
Про методичні матеріали щодо відзначення Дня 
пам`яті та примирення та 70-ї річниці Дня 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

178
16.04.2015від

№
від 20.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02718/08-36 Лист64/40/20-15
Про надання інформації щодо використання 
міжнародної технічної допомоги та інших форм 
міжнародного співробітництва для підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації 
держслужбовців, ...

179
16.04.2015від

№
від 22.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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