
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.04.15 по 30.04.15

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02867/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Сазонової К.О. (інші)

1
28.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02868/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Іванової Н.В. (інші)

2
28.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02983/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Герман О.М. (інші)

3
30.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02902/08-01 Постанова349-VIII
Про Звернення ВРУ до Президента РФ про 
неприпустимість порушення Мінських 
домовленостей і утримання в заручниках НДУ 
восьмого скликання Н.Савченко

4
22.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02903/08-01 Постанова337-VIII
Про Заяву ВРУ "Про відсіч збройній агресії РФ та 
подолання її наслідків"

5
21.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02904/08-01 Постанова352-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Сімейна політика України - цілі та завдання"

6
22.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02905/08-01 Постанова350-VIII
Про запровадження персональних санкцій проти 
осіб, відповідальних за протиправне ув`язнення в 
РФ НДУ, члена Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ 
Н.Савченко

7
22.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02906/08-01 Закон України324-VIII
Про внесення зміни до ст.19 Закону України "Про 
міліцію" щодо збереження грошового та інших 
видів забезпечення працівникам міліції, 
захопленим у полон або заручниками, або безвісно 
відсутнім

8
09.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02907/08-01 Закон України306-VIII
Про внесення зміни до ст.6 Закону України "Про 
Державну прикордонну службу України"

9
09.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02908/08-01 Закон України285-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців" щодо спрощення припинення 
юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, 
поділу, перетворення (реорганізації)

10
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02909/08-01 Закон України300-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ, Урядом 
Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща 
про точку стику державних кордонів України, 
Республіки Білорусь і Республіки Польща

11
08.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02910/08-01 Закон України299-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Ісландії про реадмісію осіб

12
08.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02911/08-01 Закон України298-VIII
Про ратифікацію протоколу між КМУ та Урядом 
Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди 
між КМУ та Урядом Республіки Білорусь про 
співробітництво в галузі технічного захисту 
інформації, підписаної в м. Мінську 22.01.2003

13
08.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2
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02912/08-01 Закон України269-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до 
необхідних лікарських засобів та медичних виробів 
шляхом здійснення державних закупівель із 
залученням спеціалізованих організацій, які 
здійснюють закупівлі

14
19.03.2015від

№
від 29.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02913/08-01 Закон України336-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
окремих питань забезпечення діяльності органів 
прокуратури

15
21.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02914/08-01 Закон України335-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" щодо відтермінування набрання 
чинності

16
21.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02915/08-01 Закон України310--VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо організації харчування особового 
складу Збройних Сил України

17
09.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02916/08-01 Закон України307-VIII
Про внесення зміни до статті 2 Закону України 
"Про загальну структуру і чисельність Служби 
безпеки України"

18
09.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02917/08-01 Закон України297-VIII
Про ратифікацію Листа про внесення змін до 
Фінансової угоди (Проект будівництва 
високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська 
АЕС - Київська) між Україною та Європейським 
інвестиційним банком

19
08.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02918/08-01 Закон України292-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов`язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття" щодо 
періодичності, строків виплати допомоги по 
безробіттю

20
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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02919/08-01 Закон України290-VIII
Про внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо перевищення військовою службовою 
особою влади чи службових повноважень

21
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02920/08-01 Закон України228-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо державних інвестиційних проектів

22
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02921/08-01 Закон України284-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
електроенергетику" щодо особливостей 
регулювання відносин у сфері електроенергетики 
на території проведення АТО

23
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02922/08-01 Закон України281-VIII
Про встановлення строків переробки деяких 
товарів за межами митної території України

24
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02923/08-01 Закон України277-VIII
Про внесення змін до законів України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про 
військовий обов`язок і військову службу" щодо 
освітніх гарантій для студентів, аспірантів та 
докторантів денної форми навчання

25
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02924/08-01 Закон України274-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Рахункову палату"

26
07.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02925/08-01 Постанова351-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Про військово-медичну доктрину України"

27
22.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

4
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02828/08-10 Депутатське звернення04-23/13-587
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про впровадження інклюзивної освіти сліпих дітей 
у загальноосвітніх навчальних закладах області

28
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

02827/08-10 Депутатське звернення151/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення Стручкова В.В. щодо 
порушення на його думку прав дитини-сироти 
Бєлова Є.

29
21.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02829/08-10 Депутатське звернення198-04
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про сприяння у спорядженні п`ятого батальйону 
оперативного призначення Національної гвардії 
України

30
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02876/08-10 Депутатське звернення161/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення трудового колективу КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти"

31
28.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

02870/08-33 ЛистCBA/CDU1/201
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ-ІІІ"
ОГЛЯДОВА ЗУСТРІЧ 20-21.05.2015
Про участь у зустрічі

32
20.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02927/08-33 Лист2015
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
ЗАПУСК ПРОЕКТІВ 30.04.2015
Про участь у заході

33
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заповідники

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02883/08-32 Листб/н
ПРОЦЕНКО Г.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки

34
27.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

02881/08-32 Листб/н
ВЕРНИДУБ В.Ю.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки

35
27.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02882/08-32 Листб/н
ВЕРНИДУБ О.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки

36
27.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02939/08-32 Листб/н
КРАВЦОВА М.В.
Про надання дозволу на виконання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

37
27.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02853/08-27 Лист01/329
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про методичні матеріали щодо використання 
пам`ятного знака "Мак пам`яті" та проведення 
мистецько-меморіальної акції "Перша хвилина 
миру"

38
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02858/08-29 Лист181-6/116
ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ.М.В.ПТУХИ
Про підготовку підсумкової доповіді "Цілі 
Розвитку Тисячоліття: Україна"

39
20.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

02864/08-36 Лист03/1-3-14/1-263
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах

40
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02891/08-24 Лист01-03/226
ДП "НТЦ КПРВ"
Про співробітництво

41
23.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02977/08-47 Лист1521
ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ
Про проведення моніторингу

42
24.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02992/08-29 Лист28
НВП "РИТМ"
Про літнє оздоровлення дітей

43
31.03.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Партії та громадські організації

02933/08-34 Лист933/15
БФ "ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЛІКАРНЯНА КАСА"
Про розгляд звернення заслуженого працівника 
сільського господарства України, екс голови 
виконкому ВГОІ "Союз Чорнобиль України" 
Лященко С.О.

44
24.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Посольства, консульства

02862/08-13 Лист11-47-15/399
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬЩА У ХАРКОВІ
Про проведення зустрічі 02.05.2015

45
27.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

02889/08-43 Лист808/889/15(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 18.08.2015

46
17.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02890/08-43 Лист808/350/15(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 12.11.2015

47
22.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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02989/08-43 Лист908/4472/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Відзив на апеляційну скаргу

48
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02990/08-43 Лист908/6262/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Відзив на апеляційну скаргу

49
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02991/08-43 Лист808/1356/15(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відмову у відкритті апеляційного провадження

50
21.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02817/08-03 Постанова214
Про затвердження Методики формування 
спроможних територіальних громад

51
08.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02818/08-03 Розпорядження386-р
Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 
завершення Другої світової війни

52
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02819/08-04 Протокол наради 
(засідання)

17442/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол № 3 засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 21.04.2015

53
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02820/08-09 Доручення16577/1/1-15
(В.Кириленко) НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про створення музею тоталітаризму

54
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02821/08-09 Доручення16293/1/1-15
(В.Кириленко) Про проведення 28.04.2015 Дня 
охорони праці

55
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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02822/08-09 Доручення15936/1/1-15
(О.Паракуда) Про виділення коштів з Державного 
бюджету

56
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02823/08-09 Доручення17598/1/1-15
(А.Яценюк) Про удосконалення роботи органів 
виконавчої влади з проведення консультацій з 
громадськістю

57
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02824/08-09 Доручення16489/1/1-15
(В.Кириленко) Про патріотичне виховання молоді

58
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02872/08-09 Доручення16285/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на завершення будівництва 
об`єкту "Підвідний газопровід до сіл Малинівка, 
Полтавка, Червоне, Успенівка, Рівнопілля 
Гуляйпільського р-ну Запорізької обл."

59
25.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02897/08-03 Постанова227
Про внесення змін до Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів

60
22.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02898/08-03 Постанова231
Про внесення змін до постанови КМУ від 
01.03.2010 № 243 і від 17.10.2011 № 1056

61
08.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02899/08-03 Розпорядження390-р
Про погашення кредиторської заборгованості з 
відшкодування витрат, пов`язаних із здійсненням 
першочергових заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, що сталася 23-24.09.2014 на 
території Запорізької області

62
22.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02900/08-09 Доручення16538/1/1-15
(Р.Греба) Про проблемні питання децентралізації 
адміністративних послуг в Україні

63
27.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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02901/08-09 Доручення17169/1/1-15
(В.Федорчук) Про розгляд звернення Української 
спілки воїнів-інтернаціоналістів-"кубинців" м. 
Запоріжжя

64
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02958/08-03 Постанова234
Про внесення змін до постанов КМУ від 05.11.2008 
№ 976 і від 03.11.2010 № 996

65
08.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02959/08-04 Протокол18177/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол за результатами зустрічі 
Прем`єр-міністра України з керівниками 
сільгосппідприємств та малих і середніх 
фермерських господарств

66
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02960/08-09 Доручення17503/1/1-15
(А.Яценюк) Про заходи з відзначення діяльності 
Українських Січових Стрільців та 100-річчя їх 
перемоги на горі Маківка

67
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02961/08-09 Доручення19335/112/1-07
(Г.Зубко) Про зняття з контролю доручення КМУ 
від 24.04.2007 № 19335/0/1-07

68
27.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02962/08-09 Доручення17624/1/1-15
(В.Кириленко) Про підготовку доповіді щодо 
становища молоді в Україні

69
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02963/08-09 Доручення17093/1/1-15
(Г.Зубко) ЦЕРЕМОНІЯ ПІДПИСАННЯ 
ПРОЕКТНИХ ДОКУМЕНТІВ 30.04.2015
Про участь у церемонії

70
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

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

02830/08-22 Лист26-2905/1.2-15
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

71
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02941/08-23 Лист37-20-11/6613
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.04.2015
Про участь у селекторній нараді 

72
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство культури

02877/08-27 Лист316/18/15-15
Про підтримку фестивалю "Ше.Fest"

73
22.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02938/08-20 Лист320/15/15-15
Про фінансування об`єктів за рахунок коштів 
фонду регіонального розвитку

74
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02826/08-29 Лист3075/4.3
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про внесення змін у додатки 1-3  до Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" на 
2009-2015 роки"

75
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ паперовий паперова

Міністерство оборони

02833/08-49 Лист220/123/дск
Про переведення Мелітопольсько-Веселівський 
ОРВК Запорізької області та Шевченківський РВК 
м. Запоріжжя на штат військового часу

76
21.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02879/08-26 Лист1/9-215
Про облік дітей дошкільного віку

77
28.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02854/08-28 Лист19.1-07-308/130
Про Субсидіарну угоду між МОЗ та Запорізькою 
облдержадміністрацією

78
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства
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02850/08-33 Лист7/12-4728
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 29.04.2015
Про участь у робочої групи

79
27.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02852/08-27 Лист7/11-4657
Про ескіз пам`ятного знака "Мак пам`яті"

80
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02894/08-19 Лист7/19-4839
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.04.2015
Про участь у селекторній нараді

81
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02895/08-19 Лист7/19-4384/1
Про Наказ Мінрегіону від 17.04.2015 № 74

82
17.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02926/08-44 Лист7/18-4883
Про надання інформації щодо скорегованих 
планових обсягів земельних робіт по всіх ВОП

83
29.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02928/08-24 Лист8/9-1198-15
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
реформування житлового господарства

84
27.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02855/08-35 Лист5245/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

85
09.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02856/08-35 Лист5465/0/14-15/24
Про визнання легкових автомобілів гуманітарною 
допомогою

86
14.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02859/08-35 Лист6021/0/14-15/13
Про ліквідацію заборгованості із заробітної плати

87
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02892/08-35 Лист6157/0/14-15/13
Про зміну форми № 2  до листа Мінсоцполітики від 
30.07.2013 № 8353/0/14-13/13 (разом з 06658/08-35 
за 2013)

88
24.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Дніпрорудненський міськвиконком

02835/08-24 Лист12/09-815
Про безперебійне забезпечення водою м. 
Дніпрорудне і прилеглих до нього населених 
пунктів

89
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02834/08-22 Лист02-12/321-4
Про банківські рахунки ТОВ "Мелітопольські 
теплові мережі"

90
21.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

02831/08-20 Лист1124/21-15
Про фінансування заходів

91
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02832/08-20 Лист1129/21-15
Про забезпечення фондом заробітної плати та 
видатками по енергоносіям до кінця року

92
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02936/08-10 Депутатське звернення40
ДОР ГУРГУРА К.В.
Про внесення проектів рішень на чергову сесію 
облради

93
29.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

02840/08-27 Лист17/5
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ВО"БАТЬКІВЩИНА" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛРАДІ
Про залучення Ткаченка С.М. до участі у 
культурно-мистецьких заходах

94
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02934/08-17 Лист1614/01-17
Про надання інформації щодо замовника, обсягів та 
фінансування об`єкту

95
29.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02970/08-17 Лист1510/01-11
Про виділення коштів

96
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

02940/08-22 Лист51/4395
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод № 3"

97
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02942/08-22 Лист51/4415
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький кабельний завод"

98
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02943/08-22 Лист51/4418
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 1"

99
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02944/08-22 Лист51/4417
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

100
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02945/08-22 Лист51/4406
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

101
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02946/08-22 Лист51/4404
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ДП "Придніпровська залізниця"

102
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02947/08-22 Лист51/4411
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запоріжтрансформатор"

103
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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02948/08-22 Лист51/4413
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Карлсберг Україна"

104
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02949/08-22 Лист51/4405
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Український графіт"

105
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02950/08-22 Лист51/4420
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Відродження"

106
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02951/08-22 Лист51/4396
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. АТ "Мотор-Січ"

107
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02952/08-22 Лист51/4419
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

108
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02953/08-22 Лист51/4407
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ВАТ "МК "Запоріжсталь"

109
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02954/08-22 Лист51/4408
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запоріжвогнетрив"

110
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02955/08-22 Лист51/4409
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. Підприємство з 100% ІІ "Білла-Україна"

111
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02956/08-22 Лист51/4410
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "ЕМЗ "Дніпроспецсталь"

112
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ паперовий паперова

02957/08-22 Лист51/4412
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький завод зварювальних 
флюсів і скловиробів"

113
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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02971/08-22 Лист55/4552
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

114
30.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02986/08-22 Лист51/4416
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р.  ДП "ДП Агросервіс 2000"

115
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02987/08-22 Лист51/4414
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2015 р. ПАТ "Запорізький хлібзавод № 5"

116
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

02980/08-32 Лист71/02-869
Про додатковий договір до договору оренди землі

117
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02838/08-44 Лист711-2762
Про надання шефської допомоги

118
21.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02839/08-44 Лист711-2763
Про надання шефської допомоги

119
21.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

02861/08-32 Лист08-30/10214
Про вилучення земельної ділянки державної 
власності

120
21.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

02843/08-22 ЛистДНМІ-02-55/114
Про узгодження закриття виробництва вантажних 
операцій

121
17.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02841/08-22 Лист23/04
ТОВ "БУДТЕХСЕРВІС ІНВЕКТ"
Про постачання продукції підприємства

122
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02844/08-22 Лист72
ТОВ "ГОРА-УКРАЇНА"
Про відключення від газопостачання

123
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02845/08-22 Лист847
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬ ГАЗ"
Про затвердження торгівельної надбавки

124
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02860/08-23 Листб/н
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙ НА 
КОМПАНІЯ"
Про попередження протиправної діяльності ТОВ 
"Національна горілчана компанія"

125
27.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02863/08-23 Лист9/178
ТОВ "АЙС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки

126
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02869/08-32 Лист318
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР`ЄР"
Про повернення документів

127
02.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02871/08-24 Лист225/04-П
ТОВ "БРАНТОН"
Про погодження паспорту водного об`єкта

128
23.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02880/08-32 Лист377
ПАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР`ЄР"
Про приведення Договору оренди землі у 
відповідність до чинного законодавства

129
15.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02931/08-37 Лист1718/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Назаренка С.М. (інші)

130
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02981/08-32 Лист30
ТОВ "ГЕОЛАН-АГРО"
Про проведення громадського слухання 24.04.2015

131
27.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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02842/08-22 Лист48/2+346
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОНАГЛЯДУ ЗА 
РЕЖИМОМ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРО І 
ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ЗАПОР.ОБЛ.
Про дотримання вимог порядку під час обмеження 
електроспоживання споживачів до рівня 
екологічної броні

132
09.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02849/08-22 Листб/н
ФОП ЛУКАШ С.О.
Про заміну автобусів на приміському маршруті

133
27.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02972/08-47 ЛистС-1/26
КП УПРАВЛІННЯ КАПБУДІВНИЦТВА"
Про виділення приміщення

134
17.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02982/08-32 Лист29/04
СП ЗМУ ГУМВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

135
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

02978/08-44 Лист38/Є
Про надання допомоги 23 бригаді Національної 
гвардії України (АТО)

136
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02979/08-38 Лист37/Є
Про проведення "круглого столу"

137
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

02885/08-38 Лист04/27
Про проведення зустрічі

138
10.03.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02846/08-13 Лист27/04
ЗОБФ "ВЕТЕРАНИ ЧОРНОБИЛЮ"
Про проведення зустрічі 07-11.05.2015

139
27.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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02847/08-38 Лист55/15
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про звернення мешканців смт. Мирне

140
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02848/08-26 Лист17
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Про ситуацію в закладах освіти району

141
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02865/08-23 Лист12
ГО "АГРАРНИЙ СОЮЗ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
Р-НУ
Про ситуацію напередодні поливного сезону

142
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02893/08-31 Листб/н
СПІЛКА ВІРМЕН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про відзначення 100-річчя Геноциду вірменського 
народу

143
23.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

02932/08-18 Лист192
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ЛЮСТРАЦІЇ ТА 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про надання інформації щодо Солоннікової І.М.

144
22.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Суди

02886/08-43 Указ310/2713/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

145
02.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02887/08-43 Указ310/3235/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

146
16.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02888/08-43 Лист706/2/312/25/15
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ 
СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

147
24.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02988/08-43 Ухвала310/3237/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

148
09.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02884/08-20 Лист534
КУ "АНДРІЇВСЬКА ЦРЛ БРР"
Про виділення коштів

149
27.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02816/08-15 Лист03-01/783
(В.Ковальчук) Про проведення моніторингу щодо 
сприяння Закону України "Про засудження 
комуністичного та 
націнал-соціалістичного(нациського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки"

150
24.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02866/08-15 Лист03-01/795
(В.Ковальчук) РОБОЧА ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ З ГОЛОВАМИ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 29.04.2015
Про участь у зустрічі

151
27.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02875/08-15 Лист03-01/796
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо сімей 
загиблих (померлих) військовослужбовців та 
працівників органів внутрішніх справ України, які 
брали участь у проведенні АТО

152
28.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02896/08-15 Лист03-01/797
(В.Ковальчук) Про надання графіку чергувань 
01-04.05.2015 та 09-11.05.2015

153
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини
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02825/08-15 Лист32-07/539
(М.Кулеба) Про розгляд звернення Луців Т.С. щодо 
порушення прав дітей-вихованців 
Великобілозерської музичної школи

154
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

02929/08-20 Лист01-21/680
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

155
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02937/08-23 Лист61-35/0501
Про  ДП "Хлібна база № 74"

156
28.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада

02968/08-32 Лист157/01-43
Про відкликання апеляційної скарги

157
27.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02969/08-21 Лист156/01-28
Про базу відпочинку "Альбатрос"

158
27.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

02974/08-24 Лист765
МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА СІЛЬРАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про дострокове розірвання договору оренди 
водопровідних мереж

159
21.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02985/08-24 Лист02-01-29/342
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про відновлення водопостачання питної дніпрової 
води

160
30.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

02935/08-45 Лист02.1-26/03.3/463
Про зняття з порядку денного чергової сесії 
облради проектів рішення облради

161
29.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

02930/08-36 Лист235/03-18
Про погодження відрядження для участі у 
Конференції 19-20.05.2015

162
27.04.2015від

№
від 29.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

02836/08-41 Лист8/3-416
Про порядок виплати компенсації учасникам АТО, 
які добровільно здають зброю

163
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02966/08-41 Лист6/4098
Про надання інформації щодо Гамова А.М.

164
27.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

02976/08-38 Лист46-ф
Про відновлення Представництва Запорізької 
області у м. Києві

165
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

02984/08-19 Лист07.5/374
Про кандидатуру Куца А.В.

166
29.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02837/08-44 Лист547
Про розміщення роти охорони Шевченківського 
РВК

167
27.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя
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02973/08-20 Лист60/9-28-04-41-00
Про надання інформації щодо звернень ПАТ 
"Запоріжгаз"

168
27.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

02967/08-41 Лист59/2/2-308
Про попередження вчинення злочинів 
терористичного характеру

169
30.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02965/08-39 Лист21-38-678
Про списання виборчих скриньок

170
28.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

02874/08-20 Лист8-03/163-10067
Про  відкриття не бюджетних рахунків виключно в 
органах Казначейства України

171
21.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

02873/08-35 Лист2215/0/7.1-3/6/1
Про стан виробничого травматизму в АПК, 
соціально-культурній сфері та деревообробній 
промисловості

172
10.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

02964/08-22 Лист09/06-1059
Про внесення відомостей до Реєстру ІТС

173
24.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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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

02878/08-34 Лист01-6331/165
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОГО 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ 29.04.2015
Про участь у засіданні

174
27.04.2015від

№
від 28.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

02851/08-28 Лист1314/01/07.2-15
Про забезпечення учасників АТО 
санаторно-курортним лікуванням

175
23.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02857/08-27 Лист1770/27/4
Про надання кандидатури куратора 

176
22.04.2015від

№
від 27.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія регулювання електроенергетики України

02975/08-24 Лист3180/18/61-15
Про надання інвестиційних програм

177
06.04.2015від

№
від 30.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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