
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.08.15 по 07.08.15

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
Голова ОДА

05582/08-79 Протокол голови ОДА8
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ: 
п.4  Антонов  А.М.  (14.08.2015)
п.5  Шишинашвілі  Л.Р. (17.08.2015)

1
03.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

05682/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Жаботинського Р.Л.

2
06.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05540/08-01 Закон України643-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення адміністрування податку на 
додану вартість

3
16.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05541/08-01 Закон України577-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
звернення громадян" щодо електронного звернення 
та електронної петиції

4
02.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05542/08-01 Закон України627-VIII
Про внесення змін До Закону України "Про 
введення мораторію на примусову реалізацію 
майна"

5
16.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05543/08-01 Закон України567-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення порядку речового забезпечення 
військовослужбовців

6
01.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05544/08-01 Закон України592-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
оздоровлення та відпочинок дітей" щодо 
оздоровлення дітей учасників бойових дій, дітей, 
один із батьків яких загинув у районі проведення 
АТО, бойових дій чи час збройних конфліктів або 
під час масових акцій громадського протесту, 
дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 
особи

7
14.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05545/08-01 Закон України614-VIII
Про внесення змін до деяких законів України з 
питань пенсійного забезпечення

8
15.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05546/08-01 Закон України615-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
житлово-комунальні послуги" щодо належного 
соціально-економічного захисту учасників АТО та 
членів їхніх сімей

9
15.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05686/08-01 Закон України600-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Україною та  Королівством Нідерланди про 
продовження до 01.08.2016 строку дії Угоди між 
Україною та Королівством Нідерланди про 
Міжнародну місію захисту розслідування від 
28.07.2014

10
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05687/08-01 Закон України599-VIII
Про ратифікацію Угоди про правовий статус 
Регіонального центру для Центральної та Східної 
Європи

11
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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05688/08-01 Закон України601-VIII
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
"Основний кредит для малих та середніх 
підприємств та компаній з середнім рівнем 
капіталізації") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком

12
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05689/08-01 Закон України602-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між Україною та ЄС про відновлення дії Угоди між 
Україною та Європейським Співтовариством про 
наукове і технологічне співробітництво

13
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05690/08-01 Закон України603-VIII
Про ратифікацію Фінансової угоди (Газопровід 
Уренгой-Помари-Ужгород (Проект "Реконструкція, 
капітальний ремонт та технічне переоснащення 
магістрального газопроводу 
Уренгой-Помари-Ужгород") між Україною та 
Європейськім інвестиційним банком

14
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05691/08-01 Закон України604-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною і ЄС про 
участь України у Рамковій програмі ЄС з наукових 
досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

15
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05692/08-01 Закон України605-VIII
Про ратифікацію Меморандуму про спільні наміри 
Уряду України та Уряду ФРН стосовно 
незв`язаного фінансового кредиту загальним 
розміром 500 мільйонів євро

16
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05693/08-01 Закон України606-VIII
Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та 
Урядом Ірландії про уникнення подвійного 
оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи від 
відчуження майна і Протоколу до неї

17
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3



№
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05694/08-01 Закон України576-VIII
Про Рахункову палату

18
02.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05695/08-01 Закон України597-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення прозорості у сфері 
відносин власності з метою запобігання корупції

19
14.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05696/08-01 Закон України613-VIII
Про внесення зміни до статті 247 Кримінального 
процесуального кодексу України

20
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

05697/08-01 Закон України616-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
ідентифікацію та реєстрацію тварин"

21
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05698/08-01 Закон України617-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
карантин рослин" щодо зменшення 
адміністративного навантаження

22
15.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05699/08-01 Закон України630-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв`язку з прийняттям Закону України 
"Про Національне антикорупційне бюро України"

23
16.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

05700/08-01 Закон України640-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
гуманітарну допомогу" щодо оперативності 
прийняття рішень

24
16.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05701/08-01 Закон України647-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік" щодо 
збільшення видатків на забезпечення підручниками 
учнів загальноосвітніх шкіл за рахунок економії 
коштів на оплату праці та соціальне забезпечення 
народних депутатів України

25
17.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05702/08-01 Закон України653-VIII
Про внесення зміни до статті 164 Податкового 
кодексу України щодо оподаткування пенсій 
інвалідів війни та деяких інших категорій осіб

26
17.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05703/08-01 Закон України580-VIII
Про Національну поліцію

27
02.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05550/08-10 Депутатське звернення04-23/20-1075(1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації щодо проведення 
процедури закупівель послуг з постачання холодної 
та гарячої води,...

28
28.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05553/08-14 Лист04-33/6-943
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про актуальні питання розвитку туристичної та 
курортної інфраструктури на прикладі Львівщини

29
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народні депутати України

05547/08-10 Депутатське звернення07/15-67
НДУ БАНДУРОВ В.
Про розгляд звернення КЗ "Дніпррудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Талант"

30
28.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05548/08-10 Депутатське звернення3/686
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення Васецького А.Я. щодо стану 
житлового будинку № 23 по пр.Радянському

31
27.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05549/08-10 Депутатське звернення25-ТЕВ
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про звернення Розівської райдержадміністрації 
щодо вирішення питання придбання автомобіля 
швидкої медичної допомоги

32
03.08.2015від

№
від 03.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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05551/08-10 Депутатське звернення512
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про надання інформації щодо охоплення 
демобілізованих військовослужбовців 
диспансерним оглядом (АТО)

33
23.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05552/08-10 Депутатське звернення4/692
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення Мірчевої С.І. щодо надання 
матеріальної допомоги

34
28.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05657/08-14 Листб/н
НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.
Про Звіт щодо законодавчих ініціатив стосовно 
соціального захисту громадян

35
06.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

05636/08-35 Лист008/2015/07
ДАНСЬКА РАДА У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ
Про реєстрацію проекту

36
31.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Заявник

05576/08-32 Листб/н
НІКОЛЬСЬКИЙ І.Л.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

37
03.08.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05628/08-32 Листб/н
ШВЕЦЬ О.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

38
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05577/08-29 Лист2612
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про надання допомоги обласній федерації футболу

39
28.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

05583/08-29 Лист35
ГОЛОВНИЙ ШТАБ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ГРИ "ДЖУРА"
Про сприяння в проведенні гри

40
28.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05587/08-22 Лист01/12-3656
ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД
Про підсумки роботи ПЕК в ОЗП 2014-2015 рр, 
підготовки мереж до роботи в грозовий періоди та 
завдань з підготовки енергопостачальних 
організацій та соціально важливих споживачів 
Дніпровського регіону до роботи в ОЗП 2015-2016 
рр

41
30.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05631/08-35 Лист05-02/71
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про державні соціальні стандарти та нормативи

42
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05727/08-27 Лист273
КОМПАНІЯ "ПРЕМ`ЄР ЕКСПО УКРАЇНА"
Про проведення 30.09.-02.10.2015 Міжнародного 
туристичного салону "Україна"

43
05.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05655/08-22 Лист6
ВГА "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

44
14.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05656/08-22 Лист7
ВГА "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"
Про надання кандидатури до складу робочої групи

45
14.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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05533/08-03 Розпорядження766-р
Про затвердження переліку інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

46
17.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05534/08-09 Доручення31416/2/1-15
(А.Яценюк) Про дотримання вимог законодавства 
під час розгляду депутатських запитів і звернень

47
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05535/08-09 Доручення31184/0/1-15
(О.Паракуда) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення мешканців с. Матвіївка 
Вільнянського р-ну щодо повернення земельної 
ділянки

48
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05536/08-16 Лист13040/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО 
"Запорізький антикорупційний комітет"

49
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05537/08-09 Доручення30137/79/1-14
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
загиблих учасників АТО та створення секторів 
військових поховань

50
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05538/08-09 Доручення22323/22/1-15
(Р.Греба) Про відмову від використання 
програмного забезпечення

51
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05539/08-09 Доручення31889/1/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ 
І ОСВІТИ
Про розгляд звернення Крутія В.І.

52
01.08.2015від

№
від 03.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05610/08-03 Постанова535
Про соціальний захист осіб, які отримали тілесні 
ушкодження середньої тяжкості під час участі у 
масових акціях громадського протесту, що 
відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 
лютого 2014 року

53
29.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05611/08-03 Постанова536
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 28 березня 2014 р. № 76 і від 11 лютого 
2015 № 51

54
29.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05612/08-03 Постанова543
Деякі питання використання у 2015 році державних 
капітальних видатків

55
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05613/08-03 Постанова544
Про затвердження типового плану запровадження 
та забезпечення заходів правового режиму 
воєнного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях

56
22.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05614/08-09 Доручення29635/2/1-15
(В.Кириленко) Про протокол засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМУ

57
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05615/08-09 Доручення13142/0/2-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення Національного 
заповідника "Хортиця"

58
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05616/08-09 Доручення29773/2/1-15
(Р.Греба) Про надання інформації щодо стану 
виконання планів оптимізації мережі 
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів

59
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05617/08-09 Доручення31633/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення голови 
сільського (фермерського) господарства "Кристал" 
В.Куфліна

60
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05648/08-03 Постанова545
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

61
03.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05649/08-09 Доручення31597/1/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я
Про проблемні питання з імунопрофілактики в 
Запорізькій області

62
04.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05650/08-09 Доручення32262/1/1-15
(В.Кириленко) Про розгляд звернення КДЮСШ СК 
"Першотравневець"

63
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05651/08-16 Лист13205/0/2-15
(О.Паракуда) Про надання інформації щодо 
громадської ради при облдержадміністрації

64
04.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05683/08-04 Протокол наради 
(засідання)

32954/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол засідання міжвідомчої 
робочої групи з питань реалізації заходів з 
енергоефективності та спрощення порядку надання 
житлових субсидій

65
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05684/08-09 Доручення32241/1/1-15
(В.Кириленко) Про забезпеченість хворих з 
пересадженими органами імуносупресивними 
препаратами

66
05.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05685/08-09 Доручення30748/1/1-15
(Г.Зубко) Про поновлення здійснення заходів 
архітектурно-будівельного нагляду (контролю)

67
05.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05565/08-37 Лист37-25-1-11/1293
Про відзначення державними та урядовими 
нагородами

68
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05671/08-32 Лист37-13-7-11/1260
Про  раціональне використання земель 
сільськогосподарського призначення

69
27.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05670/08-32 Лист5/4-9/9301-15
Про внесення змін до положень

70
30.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05556/08-19 Лист3912-05/24278-0
Про аналіз Закону на відповідність стратегії 
сталого розвитку "Україна-2020"

71
24.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05571/08-25 Лист3301-05/24343-0
Про участь у пілотному проекті у сфері державних 
закупівель щодо впровадження електронних 
закупівель

72
24.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

05625/08-22 Лист03/42-4041
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на вересень 2015 року

73
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05626/08-22 Лист03/42-4040
Про встановлення граничних величин споживання 
електроенергії на вересень 2015 року

74
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05653/08-22 Лист01/31-1802
Про надання інформації щодо компаній 
нафтогазового сектору

75
03.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05557/08-45 Лист7/31-8792
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про агенцію 
регіонального розвитку"

76
27.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05559/08-24 Лист7/10-9002
Про розрахунки з різниці в тарифах

77
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

05558/08-29 Лист11606/0/14-15/59
Про погодження проекту постанови КМУ Про 
затвердження Державної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року"

78
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05569/08-29 Лист11590/0/14-15/59
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 03-04.09.2015
Про участь у міжнародній конференції

79
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05570/08-29 Лист463/0/216-15/115
Про внесення змін до Закону України "Про 
оздоровлення та відпочинок дітей"

80
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05606/08-29 Лист11661/0/14-15/59
Про надання інформації щодо переліку підзаконних 
нормативно-правових актів в частині запобігання 
та протидії домашньому насильству

81
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05564/08-26 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо оптимізації 
загальноосвітніх навчальних закладів та яслів

82
31.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05704/08-20 Лист31-05130-13-9/2
Про надання розподілу видатків за кодами 
економічної класифікації

83
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05716/08-20 Лист31-05130-13-9/2
Про наказ Мінфіну від 30.07.2015

84
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

05607/08-32 Лист01-01-32/2932
Про зміну територій ландшафтних заказників 
місцевого значення в м. Енергодар

85
31.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

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

05575/08-37 Лист09614/02-16/01
Про нагородження Жолудя О.С.

86
29.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05652/08-22 Лист01/02-21/01793
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
24.02.2010 № 286-р

87
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05562/08-20 Лист02-12/564-2
Про виділення додаткових асигнувань

88
28.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

05630/08-22 Лист2904/05-58
УПРАВЛІННЯ СОЦЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Про погашення заборгованості автопідприємствам

89
31.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05647/08-22 Лист1962/25-18
Про виділення коштів Службі автомобільних доріг 
у Запорізькій області

90
27.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05554/08-10 Депутатське звернення25
ДОР СУРЖАН О.В.
Про створення Запорізького обласного 
револьверного фонду підтримки ОСББ

91
28.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

05654/08-17 Лист2986/01-10
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про виділення коштів

92
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05710/08-17 Розпорядження169-р
Про скликання сорок п`ятої сесії Запорізької 
облради шостого скликання

93
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання організаційної роботи 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

Постійні комісії обласної ради

05584/08-17 Лист93
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 30.07.2015 № 74

94
31.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

05674/08-24 Лист8271
Про узгодження розрахунку обсягу заборгованості 
з різниці в тарифах

95
06.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05622/08-22 Лист12/8351
Про ситуацію на газовому ринку

96
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

05662/08-44 Лист2047700
Про внесення змін до складу "Фонду сприяння 
обороні Запорізької області"

97
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05609/08-44 Лист09.10/2-1592
Про внесення змін до постанови КМУ від 
04.02.2015 № 45

98
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

05719/08-44 Лист22-5854
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження Плану першочергових заходів з 
облаштування державного кордону України вздовж 
морського узбережжя та забезпечення охорони 
територіального моря України"

99
07.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

05640/08-37 Лист11
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про нагородження Риболова В.І.

100
28.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

05720/08-44 Лист1548
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про перепрацювання акту МВК

101
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

05681/08-37 Лист90
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ
Про нагородження трудового колективу 
Запорізького гідроенергетичного коледжу

102
06.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

05579/08-32 Лист01/ГД-01/18523
Про зміну територій ландшафтних заказників 
місцевого значення в м. Енергодар

103
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05590/08-22 Лист01/277
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

104
03.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05592/08-21 Лист2007-03-02-01/1
ЗАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про проведення дій по списанню майна

105
20.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05593/08-21 Лист2007-04-02-01/1
ЗАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про списання об`єкту державної власності

106
20.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05599/08-43 Лист908/6262/14
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Відзив на касаційну скаргу

107
04.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05621/08-37 Лист515
ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"
Про нагородження Календо М.В. (інші)

108
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05624/08-44 Листб/н
ТОВ "БЛИСК МЕТАЛ СЕРВІС"
Про співробітництво

109
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05633/08-22 Лист1639
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та реалізації 
скрапленого газу

110
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05638/08-32 Лист203
ТОВ "ІНТЕРТЕХІНВЕСТ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

111
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05645/08-24 Лист7
ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про отримання ліцензії

112
04.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05646/08-22 Лист110
ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ"
Про укладання договору та припинення 
газопостачання

113
06.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05712/08-22 Лист01/90
ТОВ "ФЕРРОКС"
Про обстеження промислового майданчика

114
03.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05567/08-25 Лист248
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про надання роз`яснень щодо декларування зміни 
оптово-відпускних цін

115
03.08.2015від

№
від 03.08.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

05675/08-32 Лист2164
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки в натурі

116
31.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області
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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

05623/08-18 Лист3
Про призначення начальника КУ "Запорізьке 
обласне бюро судово-медичної експертизи"

117
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

05635/08-20 Лист457
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

118
31.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

05724/08-24 Лист03/1069
Про узгодження розрахунку обсягу заборгованості 
з різниці в тарифах

119
07.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05560/08-44 Листб/н
ГО "ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ СИЛА НАЦІЇ"
Про надання інформації щодо будівництва 
фортифікаційних споруд

120
22.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05568/08-32 Лист100/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про заборону проведення сезону полювання

121
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05586/08-22 Лист41
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТВ 
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОДА
Про ситуацію, що склалася на 
шламонакопичувачах Запорізького алюмінієвого 
комбінату

122
30.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05596/08-24 Лист10-01/1613
КП "ПІДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ" ЕМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

123
03.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05660/08-37 Лист07/48
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ ПОРАДА"
Про нагородження Лех І.І. (інші)

124
03.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05713/08-22 Лист28 Б
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про виділення автобусів

125
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05726/08-27 Лист03
ГО "НОВОПРАВІЄ"
Про Всеукраїнський соціальний проект "Зворотній 
зв`язок"

126
05.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05573/08-24 Лист936
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про узгодження обсягу різниці в тарифах

127
23.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05597/08-24 Лист3888/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

128
04.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05673/08-24 Лист2539
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про узгодження розрахунку обсягу заборгованості 
з різниці в тарифах

129
06.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Редакції газет

05728/08-27 Лист83
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "РІДНИЙ КРАЙ"
Про сприяння в проведенні заходу

130
28.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

05600/08-43 Лист310/1224/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
приватної власності на землю

131
28.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05601/08-43 Лист310/2713/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
приватної власності на землю

132
24.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05678/08-43 Лист322/752/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 13.08.2015

133
31.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05679/08-43 Лист322/751/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 13.08.2015

134
30.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05725/08-20 Лист01-09/1669
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЦРЛ"
Про розпорядника коштів нижчого рівня

135
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05644/08-15 Лист03-01/1593
(В.Ковальчук) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 07.08.2015
Про участь у селекторній нараді

136
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05705/08-15 Лист03-01/1617
(В.Ковальчук) Про відзначення 24-ї річниці 
незалежності України

137
07.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

05578/08-15 Лист32-07/1114
(М.Кулеба) Про надання інформації щодо стану 
фінансування та виконання державних цільових та 
обласних програм у сфері освіти дітей з 
інвалідністю 

138
23.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

05639/08-36 Лист01-46/1166
Про погодження звільнення Коновалова В.О.

139
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

19



№
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

05605/08-36 Лист01-01-31/0684
Про погодження призначення Сігакової І.А.

140
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05627/08-20 Лист01-01-15/0690
Про виділення коштів для створення соціального 
відділення

141
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05715/08-20 Лист01-09/0687
Про виділення субвенції

142
05.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05604/08-36 Лист172/2015-к
Про погодження призначення Зенкіна Ю.В.

143
04.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05637/08-24 Лист02-19/0809
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану території

144
29.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05632/08-37 Лист03-02/64-к
Про нагородження Гур`євої Г.В. (інші)

145
27.07.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05658/08-21 Лист03-12/0395
Про передачу будівлі

146
04.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05595/08-37 Лист01-01-16/1456
Про нагородження Лишенко Т.В.

147
28.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

20



№
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

05667/08-20 Лист01-22/559
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

148
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05668/08-45 Лист01-15/529
Про повернення на доопрацювання проектів рішень

149
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05574/08-37 Лист01-34/0810
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Ткаченко Л.І. 

150
23.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05634/08-36 Лист01-35/0848
Про погодження призначення Смирнова О.В.

151
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05677/08-45 Лист01-23/0816
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації

152
27.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05663/08-36 Лист61-35/0733
Про погодження призначення Бабарицького І.В.

153
31.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05664/08-27 Лист61-35/0730
Про  Меморіальний комплекс на честь радянських 
воїнів у с. Чапаєвка

154
30.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05665/08-36 Лист61-35/0737
Про погодження звільнення Фещенко Є.О.

155
03.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

05669/08-20 Лист01-11/0485
Про фінансування проектів

156
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

21



№
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

05721/08-20 Лист01-11/0490
Про фінансування блокпосту

157
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

05718/08-32 Лист01-07/26/0484
Про скасування розпорядження голови Якимівської 
райдержадміністрації

158
24.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

05666/08-28 Лист01-25/386
Про виділення коштів

159
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Новомиколаївська райрада

05717/08-23 Лист02-01-06/286
Про звернення трудівників аграрного сектору та 
депутатів Новомиколаївського р-ну Запорізької 
обл. до Президента України

160
05.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

05581/08-45 Листб/н
ЛИСОГІРСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

161
03.08.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05629/08-45 Лист906/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

162
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05676/08-45 Лист02-01-17/1165
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

163
06.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання організаційної роботи 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

05729/08-45 Лист01-31/348
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання експертного висновку

164
07.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

05566/08-37 Листб/н
Про нагородження Кириченко Л.В. (інші)

165
03.08.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05594/08-37 Листб/н
Про нагородження Трофименко Л.І.

166
04.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

05598/08-36 Лист4/1318
Про преміювання Педя Г.Є.

167
03.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

05722/08-43 Ухвала22-ц/778/4377/1
Про копію ухвали у цивільних справах від 
27.07.2015

168
04.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

05659/08-20 Лист09.3-08/321-670
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

169
24.07.2015від

№
від 06.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

05620/08-41 Лист5/2670
Про надання інформації щодо цілісного майнового 
комплексу ДП "Мелітопольтранснафтопродукт"

170
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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05643/08-41 Лист62/749
Про превентивне  упередження скоєння 
неповнолітніми та у відношенні них 
адміністративних та кримінальних правопорушень

171
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

05711/08-20 Лист364/9/08-01-23-0
Про розрахунки з бюджетом ПАТ "ЗАлК"

172
06.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

05561/08-43 Лист19004/3
Про можливе поновлення виконавчих проваджень

173
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05588/08-21 Лист04-08/540
Про порядок отримання інформації з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно

174
30.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Указ паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

05641/08-22 ЛистЕ-05/1956
ВСП "СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ"
Про погодження графіків аварійного відключення 
споживачів

175
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

05591/08-23 Лист09.3/573
Про проведення ХIV спеціалізованої виставки 
"АгроТехСервіс-2015" та V Агроінвестфоруму 
08-10.2015 

176
30.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05714/08-24 Лист09.3/583
Про проведення засідання регіональної ради

177
05.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05563/08-44 Лист988
Про стан виконання мобілізаційних заходів шостої 
черги часткової мобілізації в області 

178
30.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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05585/08-44 Лист998
Про формування  Михайлівського районного 
військового комісаріату

179
03.08.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05661/08-35 Лист01-1800/1
УПР.ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ...
КРУГЛИЙ СТІЛ 20.08.2015
Про участь у роботі круглого столу

180
04.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Прокуратура

05555/08-41 Вимога60-2263-вих.15
ПРОКУРАТУРА ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 25.04.2013 № 203

181
27.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05642/08-41 Лист05/1-1479вих-15
Про надання інформації щодо виявлених порушень 
у земельній сфері

182
05.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

05572/08-21 Лист02-13-04627
Про перевірку виконання умов договору оренди

183
29.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

05589/08-21 Лист1/18-4253/Гл
Про забезпечення приміщеннями підрозділів КВІ

184
29.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області

05580/08-23 Лист3361
Про проблеми водосховищ дніпровського каскаду

185
27.07.2015від

№
від 03.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

05706/08-22 Лист1020/5/59-15
Про внесення змін в діючий розклад руху

186
04.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05618/08-39 Постанова150
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66

187
03.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05619/08-39 Лист21-38-1548
Про скорочення штатної одиниці у відділі ведення 
Державного реєстру виборців в апараті Розівської 
РДА

188
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд

05602/08-43 Ухвала908/4796/14
Про касаційну скаргу ТОВ "Будівельник-2007"

189
28.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05603/08-43 Лист908/4796/14
Про касаційну скаргу ТОВ "Будівельник-2007"

190
30.07.2015від

№
від 04.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05723/08-43 Постанова908/4919/14
Про касаційну скаргу щодо ТОВ "Будівельник - 
2007"

191
29.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів

05709/08-36 Лист1866-3-5/10
Про погодження звільнення Байла В.А.

192
03.08.2015від

№
від 07.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

05680/08-35 Лист2639/01/08.3-15
Про надання списків постраждалих під час 
проведення АТО

193
05.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України
26
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05708/08-24 Лист4400/3/11-15
Про подачу води на потреби Західного групового 
водопроводу у Запорізькій області

194
31.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05608/08-22 Лист172-01/11/5-15
Про створення Комунікаційного центру

195
04.08.2015від

№
від 05.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

05672/08-27 Лист945/7/1-15
Про одночасний показ художнього фільму "Тіні 
забутих предків"

196
03.08.2015від

№
від 06.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Держадміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця)

05707/08-22 ЛистЦЗІ-6/106
Про фінансовий стан галузі

197
30.07.2015від

№
від 07.08.2015
№ 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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