
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.06.15 по 05.06.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

03781/08-79 Протокол голови ОДА51
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

03861/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Метрухіна А.М. (інші)

2
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03862/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Ваніна І.Б. (інші)

3
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

03792/08-14 Лист04-35/5-455
КОМІТЕТ ВРУ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ, 
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, УЧАСНИКІВ АТО 
ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Про Рекомендації слухань у Комітеті на тему: "Про 
соціальний захист і медичне забезпечення 
ветеранів війни та відзначення 70-річчя Перемоги 
над нацизмом у Європі"

4
26.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

03789/08-10 Депутатське звернення257-05
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання інформації щодо заміни дерев`яних 
вікон на металопластикові

5
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова



№
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

03790/08-10 Депутатське звернення224/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення сільських рад Михайлівського р-ну 
щодо об`єднання громад з центром в с. Плодородне

6
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

03791/08-10 Депутатське звернення187/02-08-1741
НДУ ЛЯШКО О..В.
Про збереження прав дітей області на безкоштовну 
позашкільну освіту

7
06.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

03809/08-36 Лист03/1-3-14/1-337
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарі 10-12.06.2015

8
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03827/08-24 Лист246
ТОВ "ПІД-КЛЮЧ"
Про будівництво сміттєпереробного заводу

9
29.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03828/08-24 Лист047
ТОВ "ЕНЕРДЖИ КОНСТРАКШЕН ТМ"
Про переобладнання котелень

10
29.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03854/08-33 Лист09-06/15
ЦЕНТР КООРДИНАЦІЇ СПРИЯННЯ УЧАСТІ В 
ЕХРО 2015 В  М.МІЛАНІ
Про участь у виставці

11
02.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03912/08-33 Лист327/15
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ УВКБ ООН
Про продовження дії Меморандуму

12
22.04.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03916/08-43 Лист05/2-76-15
ПРОКУРАТУРА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про касаційну скаргу

13
03.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Партії та громадські організації

2
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03821/08-28 Лист124-17/2
ВГО "НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ 
УКРАЇНИ"
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 18.06.2015
Про участь у конференції

14
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03850/08-35 ЛистА5-009
КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 25.06.2015
Про участь у конференції

15
29.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03857/08-37 Лист03-01/з
МГО "ЗЕМЛЯЦТВО ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Єрмолаєвої Е.П.

16
02.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03771/08-03 Постанова339
Про затвердження Порядку фінансового 
забезпечення потреб національної оборони 
держави, мобілізаційної підготовки, заходів з 
мобілізації та Збройних Сил за рахунок 
благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб

17
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03772/08-04 Протокол наради 
(засідання)

22519/0/1-15
(А.Яценюк) Про протокол наради з питань 
обговорення механізмів та джерел погашення 
заборгованості ПАТ "Київенерго" за природний газ

18
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03773/08-09 Доручення21507/1/1-15
(В.Кириленко) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про блокування приміщення ВАТ 
Запоріжжяобленерго"

19
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03774/08-09 Доручення8822/0/2-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення Андрівської 
сільради Бердянського р-ну щодо об`єднання 
громад

20
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

3
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03775/08-09 Доручення20736/1/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я
Про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті 
ВРУ з питань охорони здоров`я на тему: "Про 
реформу охорони здоров`я

21
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03776/08-09 Доручення16396/3/1-15
(А.Яценюк) Про передачу ДП "Аеропорт 
Бердянськ" у державну власність

22
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03777/08-09 Доручення8864/0/2-15
(О.Паракуда) Про звернення первинної 
профспілкової організації ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

23
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03778/08-09 Доручення08-22/1312
(В.Кириленко) Про діяльність, пов`язану з 
металобрухтом

24
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03779/08-09 Доручення16599/3/1-15
(Г.Зубко) Про захисні споруди цивільного захисту у 
Бердянському р-ні 

25
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03812/08-09 Доручення23073/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.06.2015 
(АТО)
Про участь у селекторній нараді

26
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03839/08-04 Витяг з протоколуВП 58
(А.Яценюк) 7.1. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 
за час щорічної відпустки педагогічним 
працівникам

27
27.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03840/08-03 Постанова344
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

28
27.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

03841/08-03 Розпорядження552-р
Про погодження передачі нежитлового приміщення 
у м. Запоріжжі в державну власність  із 
закріпленням його за Генпрокуратурою України

29
27.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03842/08-09 Доручення22951/0/1-15
(А.Яценюк) Про графік проведення брифінгів

30
30.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03866/08-16 Інформаційно довідкаб/н
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА.Про стан виконання 
постанови КМУ № 214 п.2 "Про розроблення 
перспективного плану формування територіальних 
громад"

№№ 01857/08-09 (2015), 2817/08-03 (2015), 
03085/08-45 (2015), 

31
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

03867/08-16 Інформаційно довідкаб/н32
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03869/08-03 Постанова348
Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво (придбання) житла для 
сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в АТО, а також для інвалідів 
І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали 
участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов

33
20.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03870/08-09 Доручення21879/1/1-15
(Г.Зубко) Про передачу ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект" із державної власності

34
02.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03875/08-09 Доручення22459/1/1-15
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про забезпечення прав мешканців гуртожитків на 
приватизацію кімнат

35
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03902/08-04 Протокольне рішення23180/0/1-15
(А.Яценюк) Про засідання Оргкомітету з 
підготовки та участі спортсменів України в 
Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських 
іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та 
Європи

36
02.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03903/08-04 Протокол наради 
(засідання)

23194/0/1-15
(А.Яценюк) Про виконання постанови КМУ від 
28.02.2015 № 106 "Про удосконалення порядку 
надання житлових субсидій"

37
02.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03904/08-09 Доручення21242/1/1-15
(А.Яценюк) Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді

38
03.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03905/08-09 Доручення21785/1/1-15
(Г.Зубко) По поліпшення житлових умов 
багатодітної родини Надток

39
02.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03906/08-09 Доручення23271/0/1-15
(А.Яценюк) За підсумками засідання Колегії МОЗ 
02.06.2015

40
03.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03784/08-23 Лист37-11-4-11/8547
НАРАДА 04.06.2015
Про участь у нараді

41
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03785/08-25 Лист37-32-1-11/8596
Про надання інформації щодо стану наповнення 
регіональних запасів продовольства

42
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03803/08-32 Лист5/4-9/6091-15
Про уточнення даних переліку територій та 
об`єктів ПЗФ

43
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

03807/08-33 Лист4022-08/17079-0
Про реєстрацію проекту "Невідкладна допомога 
населенню України, яке постраждало від НС"

44
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03864/08-21 Лист4211-06/17748-0
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
11-14.06.2015
Про участь у засіданні робочої групи

45
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03780/08-29 Лист4182/4.5
Про утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл

46
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

03787/08-44 Лист220/5690
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про внесення змін до Указу Президента 
України від 25.10.2007 № 1020 та визнання таким, 
що втратив чинність, Указ Президента України від 
31.07.1998 № 836"

47
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03768/08-28 Лист05.01-11/16119
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Національного плану заходів з 
імплементації та реалізації програми ЄС 
"Європейська стратегія здоров`я - 2020" щодо 
неінфекційних захворювань на період до 2020 
року"

48
22.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03786/08-37 Лист7/23-5749
Про надання кандидатур щодо нагородження до 
Дня будівельника (09.08.2015)

49
22.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03798/08-46 Лист7/7-5862
Про ведення єдиного державного реєстру 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов 

50
25.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03848/08-22 Лист7/9-6124
Про надання інформації щодо прогнозного 
використання природного газу підприємствами 
теплокомуненерго

51
29.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03863/08-24 Лист7/14-6249
НАРАДА 05.06.2015
Про участь у нараді

52
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03873/08-24 Лист7/10-6274
Про застосування тарифів на комунальні послуги у 
травні 2015 року

53
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03879/08-19 Лист7/19-6317
ON-LINE НАРАДА 05.06.2015
Про участь у нараді

54
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03901/08-24 Лист7/11-6267
Про надання інформації щодо винесення в натурі у 
містах та інших населених пунктах меж ділянок 
існуючих об`єктів благоустрою зеленого 
господарства

55
03.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03783/08-35 Лист8043/0/14-15/5
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 08.06.2015
Про участь у засіданні

56
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03802/08-29 Лист7878/0/14-15/115
Про забезпечення проведення оздоровчої компанії 
2015 році

57
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03806/08-35 Лист6214/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

58
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03853/08-30 Лист8143/0/14-15/57
СЕМІНАР 15-17.06.2015
Про участь у семінарі

59
03.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт 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

03880/08-29 Лист8238/0/14-15/115
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 12.06.2015
Про підготовку та проведення оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2015 році

60
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство юстиції

03769/08-27 Лист5322-0-4-15/7.1
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 19-ї річниці Конституції України"

61
22.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03804/08-22 Лист01-3115/27
Про організацію залізничних пасажирських 
перевезень

62
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

03851/08-24 Лист544/02-01-15
Про узгодження спільного протокольного рішення

63
03.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

03825/08-32 Лист02-01-19/1028
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

64
29.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

03788/08-10 Депутатське звернення29.05-2015
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про реконструкцію АЗС за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Українська, 58

65
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

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

03819/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням облради від 24.11.2011 № 9

66
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03820/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про Програму розвитку галузі вівчарства в 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької 
області на 2015-2019 роки

67
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03835/08-17 Лист1595/01-27
ДОР ГУРГУРА К.В.
Про опрацювання Положення щодо надання 
міні-грантів

68
02.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03836/08-17 Лист01-26/0646
Про виконання протокольного рішення від 
21.05.2015

69
02.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03837/08-17 Рішення16
Про звернення депутатів Запорізької облради до 
Прем`єр-міністра України Яценюка А.П. щодо 
вкрай негативної НС, яка пов`язана із підвищенням 
рівня грунтових вод (підтопленням) на території 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну Запорізької області 
та можливими подальшими катастрофічними 
наслідками

70
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03838/08-17 Рішення24
Про внесення змін до рішення облради від 
17.11.2010 № 6 "Про утворення Президії 
Запорізької облради" (зі змінами)

71
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03852/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін до Програми сприяння 
створенню ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2015-2017 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької облради від 
25.12.2014 № 30

72
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

03855/08-17 Рішення13
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 16.01.2015 № 12 "Про обласний бюджет на 2015 
рік" (зі змінами та доповненнями)

73
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03856/08-17 Лист01-26/0674
Про участь у фінальній частині IV Всеукраїнської 
спартакіади  серед депутатів рад усіх рівнів 
08-13.06.2015

74
03.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03858/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
облради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та 
доповненнями

75
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03868/08-17 Лист2055/01-10
Про надання інформації щодо фінансування та 
заходи стосовно розчищення гирла Молочного 
лиману

76
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03897/08-17 Лист01-26/0699
НАРАДА 09.06.2015
Про участь у нараді

77
04.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03908/08-17 Розпорядження136-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
облради від 18.06.2013 № 74-р "Про створення 
Регіональної дорадчої ради Національного 
конгресу місцевого самоврядування України в 
Запорізькій області"

78
02.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

03871/08-20 Лист84
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 26.05.2015 № 67

79
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

03810/08-22 Лист001-32/8075
Про ситуацію на підприємстві

80
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

03860/08-32 Лист6/1416
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
надання в оренду земельної ділянки

81
03.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

03914/08-22 Лист23/142
Про проведення виїзної наради

82
05.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

03865/08-32 Лист418/21/96-юр
Про внесення змін до договору оренди землі

83
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька АЕС

03845/08-34 Лист29/13509
Про евакуацію населення м. Енергодар у безпечні 
райони області

84
29.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03815/08-32 Лист9/239
ТОВ "АЙС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про виділення в оренду земельної ділянки

85
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03816/08-32 Лист88
ТОВ "АГРОФІРМА ОЛЬВІЯ"
Про завершення процесу надання земельних часток 
(паїв) у власність громадянам

86
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

03817/08-24 Лист228/05-П
ТОВ "БРАНТОН"
Про погодження паспорту водного об`єкту 

87
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03826/08-22 Лист02-06/15
ТОВ "КОНСЕЙ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

88
02.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03859/08-32 Лист10/3177
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

89
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03877/08-18 Лист0708
ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС"
Про втручання в діяльність підприємства

90
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03878/08-22 Лист06/200
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

91
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03895/08-32 Лист289/07
ПрАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Про надання роз`яснень щодо необхідності 
узгодження додаткової угоди

92
26.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03900/08-32 Лист06/24-16
ТОВ "МІСТІНВЕСТСЕРВІС"
Про оформлення права оренди земельної ділянки

93
04.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03913/08-22 Лист04/06-15
ТОВ "СІТІ ФІНАНС ГРУП"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

94
04.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03924/08-32 Лист145
ТОВ "МРІЯ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

95
04.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти
13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

03822/08-36 Лист07/05
ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО 
ІМ.Я.НОВИЦЬКОГО
Про кандидатуру Шаповалова Г.І. на посаду 
директора Обласного краєзнавчого музею

96
22.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03829/08-43 Лист11629
ВДВС ВАСИЛІВСЬКОГО РУЮ
Про вимогу державного виконавця

97
25.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03830/08-43 Лист2439/02
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про акт приймання-передачі земельної ділянки

98
27.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03832/08-43 Лист11710/4
ВДВС ВАСИЛІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

99
28.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03833/08-43 Лист2423/02
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

100
26.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03846/08-24 Лист48/Т-553
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про підготовку до опалювального періоду 
2015-2016рр.

101
27.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03847/08-24 Лист48/Т-452
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про кандидатури до складу обласного штабу

102
07.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ паперовий паперова

03876/08-44 Лист10-23.02/167
ПП "ЕНХОЛ"
Про мобілізаційні заходи

103
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03885/08-37 Лист113-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Фуштея І.М.

104
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03886/08-37 Лист112-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Рязанова Д.Ю.

105
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03887/08-37 Лист114-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Побєла А.М.

106
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03898/08-20 Лист01/2/100
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ
Про оплату за спожиту електроенергію

107
03.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03915/08-36 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ
Про кандидатуру Гацулі О.М. на посаду директора 
КЗ "Школа вищої спортивної майстерності" ЗОР

108
05.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03925/08-45 Лист0406/11
ОФІС РЕФОРМ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації

109
04.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

03884/08-38 Лист12/Щ
Про створення Координаційної робочої групи

110
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03823/08-27 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛОБ`ЄДНАННЯ ВУТ 
"ПРОСВІТА"
Про створення портретної галереї

111
03.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03849/08-22 Лист25
ЗАПОРІЗЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ АВІАЦІЇ
Про передачу літака

112
03.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03888/08-38 Лист60
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА ДІТЕЙ ВІЙНИ
Про перерахування коштів

113
26.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03890/08-22 Лист5
ГО "НА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ"
Про відновлення роботи авторемонтного 
підприємства

114
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

03831/08-43 Лист317/593/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.06.2015

115
26.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03896/08-43 Лист1010/15-вих.
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

116
28.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03918/08-43 Лист3433
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування рішення

117
02.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

03800/08-28 Лист3822
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про ситуацію, що склалася на об"єкті "Харчоблок - 
реконструкція"

118
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

03811/08-37 Лист02/2042
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Компанієць В.М. (інші)

119
02.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська ОДА

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03782/08-29 Лист1/32-1618
Про оздоровлення та відпочинок дітей із зони АТО 
області

120
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03844/08-15 Лист02-01/2605
Про надання підтримки регіональним федераціям 
футболу

121
02.06.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

03770/08-15 Лист02-01/2604
(Б.Ложкін) Про інформаційну довідку щодо 
командно-штабного навчання з територіальної 
оборони

122
30.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Президент України

03843/08-02 Указ306/2015
Про призначення державних стипендій видатним 
діячам культури і мистецтва

123
30.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

03889/08-36 Лист01-46/781
Про погодження призначення Лисенко Л.М.

124
28.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

03920/08-36 Лист01-01-31/0488
Про погодження призначення Морозова І.В.

125
28.05.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03891/08-20 Лист01-09/0584
Про збільшення суми асигнувань

126
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03893/08-36 Лист122/2015-к
Про погодження стажування Чудновця Г.В.

127
02.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

03793/08-34 Лист01-01-27/0516
Про підтоплення населених пунктів району

128
26.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03882/08-34 Лист01-01-27/0542
Про надання роз`яснень щодо процедури 
відокремлення

129
25.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

03818/08-37 Лист01-16/0532
Про нагородження Шульги В.М.

130
27.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03892/08-36 Лист01-16/0543
Про надання роз`яснень щодо реалізації Закону 
України "Про очищення влади"

131
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Орджонікідзевська райадміністрація

03883/08-21 Лист03/01-33/0227
Про надання інформації щодо флагштоків

132
29.05.2015від

№
від 04.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

03805/08-36 Лист01-07/0273
Про погодження продовження повноважень 
Філіповичу В.В.

133
26.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада

03872/08-36 Лист01-34/101
Про звернення загальних зборів депутатів місцевих 
рад, керівників підприємств, установ, організацій, 
міського та сільських голів Пологівського р-ну до 
голови Запорізької облдержадміністрації 
Самардака Г.В.

134
03.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Сільські та селищні Ради народних депутатів

03801/08-40 Лист0475
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про об`єднання територіальних громад

135
25.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

03824/08-40 Лист584
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ 
Про ініціювання добровільного об`єднання 
територіальних громад

136
26.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

03874/08-22 Лист01-13/448
БАЛАБИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про неякісне виконання ремонтних робіт

137
02.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03921/08-32 Лист101
ЛЮБИМІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про затвердження проекту з організації та 
встановлення меж території об`єкта 
природно-заповідного фонду

138
04.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03922/08-32 Лист126/02-02-06
ВОЗДВИЖЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про затвердження проекту землеустрою з 
організації та встановлення меж території об`єкта 
природно-заповідного фонду

139
21.05.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03923/08-32 Лист55/01-29
ДОБРОПІЛЬСЬКА СІЛЬРАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про затвердження проекту землеустрою з 
організації та встановлення меж території об`єкта 
природно-заповідного фонду

140
21.05.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03814/08-37 Лист4168/06
Про нагородження Васильєвої А.О. (інші)

141
22.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

03834/08-43 Лист908/3354/15
Про порушення провадження у справі

142
27.05.2015від

№
від 03.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

03808/08-20 Лист08-04-15-15/344
Про результати ревізії в Управління соцзахисту 
населення Приазовської райдержадміністрації

143
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03894/08-37 Лист08-09-15-15/346
Про нагородження Сахорової Н.Л. (інші)

144
02.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03919/08-35 Лист01-12/91
Про недопущення погіршення стану надання 
соціальних послуг населенню області

145
05.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03794/08-44 Лист329/ф
Про виділення коштів на реалізацію обласної 
програми

146
26.06.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03795/08-44 Лист330/ф
Про виділення коштів на реалізацію обласної 
програми

147
26.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03796/08-44 Лист331/ф
Про виділення коштів на реалізацію обласної 
програми

148
26.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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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

03917/08-43 Лист808/952/15/1844
Про зупинення провадження у справі

149
02.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03813/08-37 Лист791/04
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦСЛУЖБ ДЛЯ СІМ`Ї, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Про нагородження Кулікової І.К.

150
29.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03799/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення Громадської ради при 
Вільнянській райдержадміністрації

151
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03910/08-41 Лист08-317вих15
Про  проведення спільного засідання

152
02.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області

03911/08-22 Лист10/16-2307
Про визначення власника та балансоутримувача 
ділянки вулиці Тиражна

153
05.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

03899/08-36 Лист2301/08-5246
Про призначення Чернишової К.Г.

154
03.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

03909/08-44 Лист0.22-5970/0/6-15
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Положення про прикордонний 
режим"

155
04.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

03881/08-24 Лист6243/13/10-15
НАРАДА 05.06.2015
Про участь у нараді

156
04.06.2015від

№
від 04.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03797/08-27 Лист2357/27/4
Про висвітлення в ЗМІ виконання Державної 
програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні

157
28.05.2015від

№
від 02.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03907/08-36 Лист2888/80-15
Про погодження призначення Кришень О.В.

158
03.06.2015від

№
від 05.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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