
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.05.15 по 15.05.15

Ф21-КА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03279/08-37 Листб/н
ЛИТВИН О.О.
Про нагородження Копитіна С.І.

1
14.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03187/08-01 Закон України289-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав інвесторів

2
07.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03188/08-01 Закон України328-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних 
інтересів суб`єктів підприємницької діяльності для 
проведення масштабної енергомодернізації

3
09.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03189/08-01 Закон України327--VIII
Про запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та законних 
інтересів суб`єктів підприємницької діяльності для 
проведення масштабної енергомодернізації

4
09.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03190/08-01 Закон України323-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо охорони біорізноманіття

5
09.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03191/08-01 Закон України322-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо охорони тваринного світу

6
09.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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03192/08-01 Закон України287-VIII
Про побічні продукти тваринного походження, не 
призначені для споживання людиною

7
07.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

03194/08-10 Депутатське звернення229-05
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про створення робочої групи

8
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

03331/08-32 Листб/н
МАРАХОВ Д.Ю.
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

9
15.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03176/08-23 Лист02/250
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
РОБОЧА НАРАДА 12.05.2015
Про участь у нараді

10
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03204/08-24 Лист5/05-05-205
Про дотримання вимог законодавства в сфері ЖКГ

11
05.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03207/08-22 ЛистУЗШК-14/1086
ДП "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ШВИДКІСНА 
КОМПАНІЯ"
Про дотримання правил поведінки на об`єктах 
залізничного транспорту

12
27.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03214/08-45 Лист138/015
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТА 
СЕЛИЩНИХ РАД
Про надання інформації щодо роботи Робочої 
групи

13
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

2
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03233/08-22 ЛистЕЕ-1145
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на червень 
2015 р.

14
06.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03243/08-33 Лист82/04-12
ШВЕЙЦАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ 
"ПІДТРИМКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ" 
DESPRO
НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ ДО ПОЛЬЩІ 21-27.06.2015
Про участь у візиті 

15
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03247/08-22 Лист158
ОРГКОМІТЕТ "УКРАЇНСЬКИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДІАЛОГ 2015"
КОНФЕРЕНЦІЯ 22.05.2015
Про участь у конференції

16
08.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03319/08-27 Лист191
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 24.05.2015 Всеукраїнського 
фестивалю мистецтв "Пісенні Медобори-2015"

17
05.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03320/08-27 Лист194
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 07-10.07.2015 Міжнародного 
фестивалю мистецтв 
"Фантазії-моря-Кароліно-Бугаз-2015"

18
07.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03332/08-19 Лист45/05-15
ПІДТРИМКА ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 21.05.2015
Про участь у семінарі

19
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Суди
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03225/08-43 Лист808/2399/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про направлення апеляційної скарги Гайдука С.П.

20
05.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03252/08-43 Ухвала908/4796/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування наказу

21
28.04.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03178/08-09 Доручення13118/5/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВОУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про фінансування закладів охорони здоров`я 
Міністерством оборони України

22
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03179/08-09 Доручення17840/1/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо виконання 
п.8 р.6 протоколу 43 засідання КМУ від 08.04.2015

23
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03180/08-09 Доручення18175/1/1-15
(В.Кириленко) Про соціальне забезпечення 
громадян України, які переміщуються з АТО

24
06.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03181/08-09 Доручення17262/1/1-15
(Г.Зубко) Про внесення змін до постанови КМУ від 
01.06.2011 № 869

25
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03182/08-09 Доручення19166/1/1-15
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у квітні 2015 року

26
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03183/08-09 Доручення14/226/1-15
(В.Кириленко) Про виконання п.22 доручення 
КМУ від 17.01.2015 № 14/1/1-15

27
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03184/08-09 Доручення18806/1/1-15
(А.Яценюк) Про складання та затвердження списків 
осіб, представлених до нагородження ювілейною 
медаллю "70 років Перемоги над нацизмом"

28
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03185/08-09 Доручення9768/3/1-15
(В.Вощевський) Про виділення коштів для 
посилення протидиверсійного захисту ВП 
"Запорізький район гідротехнічних споруд"

29
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03186/08-04 Протокол селекторної 
наради

19742/0/1-15
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально--технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення фортифікаційних споруд від 
07.05.2015

30
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03211/08-16 Листб/п
(О.Клименко) ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 12.05.2015
Про участь у засіданні Бамбизової С.І.

31
11.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03263/08-03 Постанова265
Про затвердження Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 роки

32
29.04.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

03264/08-04 Протокол наради 
(засідання)

19541/1/1-15
(А.Яценюк) Про скорочення кількості працюючих, 
що отримують заробітну плату з бюджету, і 
чисельності держслужбовців відповідно до 
зобов`язань, взятих Українською стороною згідно з 
Листом про наміри Уряду України і НБУ до МВФ 
від 27.02.2015 та Меморандуму про економічну та 
фінансову політику (12.05.2015)

33
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03265/08-09 Доручення18517/1/1-15
(А.Яценюк) Про організацію оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2015 році

34
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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03266/08-09 Доручення18786/1/1-15
(Г.Зубко) Про неухильне виконання Указів 
Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 та 
від 24.03.2015 № 169/2015

35
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03267/08-09 Доручення49001/3/1-14
(Г.Зубко) Про забезпечення доступу до 
генеральних планів в регіонах

36
11.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03268/08-09 Доручення19182/1/1-15
(В.Федорчук) Про відзначення державними 
нагородами ветеранів війни

37
07.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03269/08-09 Доручення18274/1/1-15
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо стану 
книговидання та книгорозповсюдження

38
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03270/08-09 Доручення11640/62/1-15
(В.Федорчук) Про соціальний захист учасників 
АТО

39
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03271/08-09 Доручення2022/2/1-15
(Г.Зубко) Про дотримання законодавства у сфері 
зовнішніх зносин

40
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03272/08-09 Доручення17496/1/1-15
(А.Яценюк) Про утворення ради регіонального 
розвитку

41
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03311/08-09 Доручення03311/08-09
(В.Кириленко) Про проведення 17.05.2015 заходів 
до Дня пам`яті жертв політичних репресій

42
13.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03260/08-23 Лист37-142-11/7312
МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА 
ВИСТАВКАТ"АГРО-2015" 03-06.06.2015
Про участь у виставці

43
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

03323/08-23 Лист37-13-1-11/7494
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 19.05.2015
Про участь у селекторній нараді

44
15.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03199/08-32 Лист5/3-17/4826-15
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про регіональні 
центри моніторингу довкілля"

45
28.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03310/08-32 Лист5/4-12/5500-15
СЕМІНАРИ 28-29.05.2015
Про участь у семінарах

46
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03203/08-33 Лист4021-07/14787-0
Про реєстраційну картку проекту "Реформування 
системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 
в Україні"

47
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03283/08-33 Лист4013-05/14962-0
Про участь у навчальних курсах в Республіці Індія

48
08.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

03334/08-24 Лист2/24-1724
Про надання інформації щодо котельного 
обладнання бюджетних установ

49
15.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство культури

03326/08-27 Лист383/9/15-15
Про надання інформації щодо оптимізації закладів 
культури

50
15.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03337/08-27 Лист384/18/15-15
ЗУСТРІЧ 26-27.05.2015
Про участь у зустрічі

51
15.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03237/08-44 Лист248/2/4/559
Про надання інформації щодо використання коштів 
з резервного фонду 

52
07.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03198/08-24 Лист7/11-5027
Про надання інформації щодо підготовки пляжів 
для масового відпочинку населення

53
05.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03220/08-19 Наказ80
Питання підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку

54
24.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03224/08-36 Лист03224/08-36
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до п.4 постанови КМУ від 01.03.2014 
№ 65"

55
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03244/08-33 Лист12/20-12-1040
Про надання кандидатури до складу робочої групи

56
27.04.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03261/08-19 Лист7/19-5406
Про надання інформації щодо відповідальної особи

57
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03262/08-24 Лист7/14-5245
Про надання інформації щодо розроблення 
(оновлення) містобудівної документації протягом 
2013-2015 років

58
08.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03282/08-24 Лист7/9-2588
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС І ТЕХНІЧНА 
ВИСТАВКА "ЕТЕВК-215" 08-12.06.2015
Про участь у заходах

59
11.03.2015від

№
від 14.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03309/08-33 Лист7/12-5403
ЗАСІДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ 
СПІЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ГРУПИ 
18.05.2015
Про участь у засіданні

60
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03200/08-30 Лист1335/1/57/15-зв
Про захист прав та інтересів дітей, які проживають 
в у родині Дем`яненко

61
30.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03202/08-35 Листб/н
Про поширення інформації у вигляді друкованої 
продукції

62
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03221/08-30 Лист6539/0/14-15/57
Про соціальний захист дітей, переміщених із 
тимчасово окупованої території та районів 
проведення АТО

63
30.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03255/08-29 Лист6716/0/14-15/59
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 17.06.2015
Про участь у парламентських слуханнях

64
07.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03324/08-29 Лист7077/0/14-15/59
Про надання статистичної інформації щодо сімей

65
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03325/08-29 Лист7063/0/14-15/59
Про підготовку щорічної доповіді щодо стану 
реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми

66
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03338/08-35 Лист7045/0/14-15/115
Про оздоровлення демобілізованих 
військовослужбовців (АТО)

67
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство юстиції

03193/08-36 Лист14-14/1251
Про погодження призначення Рошияна І.В.

68
24.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03289/08-20 Лист01-2605/28
Про погашення кредиторської заборгованості

69
05.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03241/08-24 Лист02-10/356-2
Про узгодження спільного протокольного рішення

70
13.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

03259/08-24 Лист463/02-01-15
Про визначення виконавця робіт

71
13.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

03240/08-24 Лист1273/21-25
Про узгодження спільного протокольного рішення

72
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03278/08-10 Депутатське звернення23
ДОР ГОНЧАРУК П.А.  (Гугніну Е.А.)
По розгляд звернення Каліберди М.С. щодо 
надання допомоги в лікуванні

73
08.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03280/08-10 Депутатське звернення15/5
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про розгляд звернення Данилевської Л.В. щодо 
сприяння в придбанні безкоштовної путівки 
Куковинець О.

74
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

03223/08-17 Лист01-32/0546
Про надання інформації щодо виконання обласної 
комплексної Програми охорони довкілля, 
раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки

75
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Дніпроспецсталь"

03335/08-37 Лист125-77
Про нагородження Піддубного О.В.

76
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03336/08-37 Лист125-78
Про нагородження Малки А.А.

77
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

03242/08-22 Лист53/4921
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІ декаду травня 2015 р. Концерну "Міські 
теплові мережі"

78
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03205/08-22 Лист007/41/6837
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

79
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03212/08-22 Лист001-40/6710
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

80
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

03315/08-20 Лист33-1/857-1529
ЗОУ АТ "ОЩАДБАНК"
Про презентацію умов кредитування 

81
13.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

03314/08-22 Лист12-3-17А-328
Про вилучення вантажу

82
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

03301/08-44 Лист23-3157
Про проведення наради

83
06.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03285/08-44 Лист882
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання витягу з розпорядження

84
14.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

03313/08-24 Лист26-45/12061
Про узгодження норм питомих витрат ПЕР

85
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

03290/08-22 ЛистДНМІ-02-55/155
Про закриття виробництва вантажних операцій

86
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03231/08-18 Лист0636
ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС"
Про сприяння в проведенні розслідування

87
08.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03238/08-18 Лист6-2015
ТОВ "АГРОС-М"
Про порушення Вільнянською 
райдержадміністрацією вимог Закону України "Про 
доступ до публічної інформації"

88
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03288/08-20 Лист05/940
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про встановлення  податку на нерухомість

89
05.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03297/08-32 Лист01/05
ТОВ "ПРОФАВІА"
Про затвердження проекту землеустрою  щодо 
відведення земельної ділянки

90
05.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03302/08-44 Лист109
ТОВ "ТК "СПРІНТ-АВТО"
Про резервування особового складу підприємства 
на період мобілізації

91
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03303/08-44 Лист55
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про резервування особового складу підприємства 
на період мобілізації

92
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03318/08-32 Лист117
ТОВ "МРІЯ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

93
12.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03206/08-24 Лист48/Т-452
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОНАГЛЯДУ ЗА 
РЕЖИМОМ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРО. 
ТЕПЛОЕНЕРГІЇ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про організацію контролю із забезпечення сталого 
проходження опалювального періоду 2015/2016 рр.

94
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03234/08-32 Лист933/07-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

95
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03236/08-32 Лист934/07-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками

96
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03239/08-22 Лист936/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про ліквідацію несанкціонованого сміттєзвалища в 
охоронній зоні газопроводу

97
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03249/08-20 Лист232/11-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

98
07.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03328/08-32 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ "МІЖОБЛАСНА 
ПІВНІЧНО-АЗОВСЬКА РИБАСПІЛКА"
Про підтримку директора ПНП "Приазовський"

99
15.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

03209/08-38 Лист05/09
Про припинення повноважень членів Народної 
ради

100
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03210/08-38 Листб/н
Про відсторонення Ткаченка О.В.

101
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03229/08-20 Лист110/5
ГО "ВІЗЬМИ І ЗРОБИ"
Про сприяння у проведенні Всеукраїнської 
ІТ-конференції

102
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03230/08-37 Лист2
ГО "ВМЕСТЕ"
Про нагородження Ружина Ю.Н.

103
05.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03235/08-38 Лист5
ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКІВ КП 
"ЗАПОРІЖРИНОК"
Про співпрацю з Запорізьким міськвиконкомом

104
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03284/08-45 Лист01/05
ГС "РАДА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ"
Про включення представників до складу робочої 
групи

105
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03308/08-21 Лист315/2
БФ "ЩАСЛИВА ДИТИНА"
Про надання приміщення для проведення 
кризового круглого столу 19.05.201

106
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

Редакції газет

03286/08-37 Листб/н
КП "РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ "ТАВРІЯ"
Про нагородження Арман Л.А.

107
14.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Садівницькі товариства

03232/08-22 Лист42
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНИК"
Про ремонт дороги

108
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

03250/08-43 Лист310/1184/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування рішення

109
30.04.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03253/08-43 Лист321/314/15-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду від 29.04.2015

110
05.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03257/08-43 Лист319/555/15/3659/
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відстрочення виконання рішення суду

111
07.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03258/08-43 Лист320/2504/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

112
29.04.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03293/08-43 Лист2/311/562/2015
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 28.05.2015

113
14.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03329/08-43 Лист2/325/248/15р
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

114
06.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03330/08-43 Лист1918
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

115
12.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Установи охорони здоров'я

03281/08-20 Лист3316
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

116
14.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03299/08-28 Лист357/02-11
КУ "ТЕР. МЕДИЧНЕ ОБ"ЄДНАННЯ "ОБЛ.ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ 
КАТАСТРОФ"
Про ситуацію зі спостереженням в оперативному 
режимі

117
14.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

03322/08-37 Лист06/1163
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Данченко О.О. (інші)

118
12.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька ОДА

03215/08-44 Лист01-03080-14я/01
Про надання інформації щодо можливого 
розміщення евакуйованого населення (АТО)

119
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03177/08-15 Лист09-07/318
(Н.Анненкова) Про фото робочої зустрічі 
Президента України з головами 
райдержадміністрацій

120
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03274/08-15 Лист02-01/2259
(Б.Ложкін) Про продовження виконання Доручення 
Президента України від 08.04.2011 № 1-1/637

121
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03312/08-15 Лист02-01/2269
(Б.Ложкін) Про надання інформації щодо 
поширення соціальної реклами

122
13.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Глава Адміністрації Президента України

03275/08-15 Лист02-01/2250
(Б.Ложкін) Про відзначення 17.05.2015 Дня пам`яті 
жертв політичних репресій

123
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

03273/08-02 Указ253/2015
Про внесення змін до Указів Президента України 
від 29.04.1996 № 305 та від 21.04.2015 № 224

124
05.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

03246/08-23 Лист01-01-12/0446
Про ситуацію в ДП "ДГ "Соцземлеробство"

125
13.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03292/08-37 Лист01-01-15/0467
Про нагородження Пекла І.В.

126
06.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

03228/08-37 Лист059/01-15
Про нагородження Шамрай Л.М.

127
08.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03256/08-22 Лист058/01-27
Про виділення коштів на поточний ремонт вулиць

128
12.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

03216/08-36 Лист01-01-29/0460
Про погодження звільнення Скиби І.Б.

129
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03217/08-36 Лист01-01-29/0461
Про погодження звільнення Козулькової О.В.

130
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03218/08-36 Лист01-01-29/0462
Про погодження стажування Зикової І.Ф.

131
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ 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

03248/08-36 Лист01-01-29/0466
Про погодження звільнення Ляшенка В.А.

132
08.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03287/08-37 Лист03-02/29-к
Про нагородження Пирогова П.О.

133
27.04.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03327/08-20 Лист0913/01-20
Про виділення коштів

134
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

03304/08-36 Лист03-12/0238
Про погодження стажування Панова І.В.

135
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03333/08-45 Лист03-12/0240
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації

136
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

03245/08-22 Лист01-08/303
Про компенсацію витрат на перевезення пільгових 
категорій 

137
30.04.2015від

№
від 13.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03298/08-23 Лист01-40/353
Про утилізацію непридатних ХЗЗР

138
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03305/08-36 Лист62-35/0531
Про погодження стажування Хижука В.М.

139
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03306/08-36 Лист61-35/0529
Про погодження стажування Братіщенка В.М.

140
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація
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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

03222/08-32 Лист01-11/0310
Про встановлення орендної плати від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки

141
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

03300/08-32 Лист73
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

142
30.04.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03307/08-32 Лист226
МОРДВИНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про затвердження проекту землеустрою

143
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

03321/08-37 Лист04-12/0527
Про нагородження Супруненка О.В.

144
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

03316/08-20 Лист05-09/1005
Про бюджетний запит на 2016 рік по КПКВК 
7781010

145
14.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Господарський суд Запорізької області

03251/08-43 Ухвала908/1419/15-г
Про стягнення боргу

146
29.04.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

03227/08-22 ЛистНз-1-09/322
Про будівництво посадочної платформи

147
29.04.2015від

№
від 13.05.2015
№ 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

03254/08-32 ЛистВ.о.Н-21/495
Про встановлення мінімальної ставки земельного 
податку

148
05.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

03291/08-24 Лист06/4-157
Про затвердження містобудівної документації

149
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03295/08-35 Лист02-12/81
Про включення до переліку питань для розгляду на 
засіданні комісії з питань погашення 
заборгованості з заробітної плати (грошового 
забезпечення),...

150
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

03219/08-37 Лист04/1004
Про нагородження Смирнова М.О. (інші)

151
12.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03213/08-44 Лист231/ОС
Про оповіщення військовозобов`язаних

152
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03226/08-44 Лист598
Про виділення коштів (АТО)

153
08.05.2015від

№
від 13.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03294/08-44 Лист609
Про проведення навчальних зборів загону оборони

154
13.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03196/08-41 Лист05/1-1620-12
Про надання інформації щодо стану передачі у 
спільну власність територіальних громад сіл, 
селищ, міст Приморського р-ну майнового 
комплексу бази відпочинку "Альбатрос"

155
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ 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

03197/08-41 Лист08-293вих-15
Про нещасний випадок на базі відпочинку у смт. 
Кирилівка Якимівського р-ну

156
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03208/08-22 Лист639
Про залучення підприємства до виконання 
дорожніх робіт

157
07.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

03296/08-41 Лист1/18-2542-Гл
Про надання переліку приміщень

158
07.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03277/08-49 Лист59/20-3256дск
Про посилення антитерористичної захищеності 
об`єктів Запорізької області

159
07.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03317/08-41 Лист59/6/1-569нт
Про надання копій документальних матеріалів до 
розпоряджень голови облдержадміністрації

160
12.05.2015від

№
від 15.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

03201/08-35 Лист1414/01/08.3-15
Про надання інформації щодо загиблих осіб, які 
брали участь в АТО та місця їх захоронення

161
29.04.2015від

№
від 12.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03195/08-22 Лист77-01/11/5-15
ФОРУМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 22.05.2015
Про участь у Форумі

162
08.05.2015від

№
від 12.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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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

03276/08-22 Лист10-25-8801
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
18.05.2015
Про участь у засіданні робочої групи

163
12.05.2015від

№
від 14.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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