
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.07.15 по 31.07.15

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

05270/08-79 Протокол голови ОДА7
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ: 
п.7   Ревуцький А.М. (07.08.2015)
п.3   Клименко В.І.   (10.08.2018)

1
20.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

05286/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Жаботинського Р.Л.

2
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05116/08-01 Закон України568-VIII
Про внесення зміни до статті 143 Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України

3
01.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05117/08-01 Постанова621-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Розвиток підприємництва в Україні та підтримка 
малого та середнього бізнесу"

4
15.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ паперовий паперова

05118/08-01 Закон України484-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сплати судового збору

5
22.05.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05119/08-01 Закон України552-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення соціального захисту інвалідів, які не 
мають права на пенсію чи соціальну допомогу

6
30.06.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

05120/08-01 Закон України564-VIII
Про ратифікацію Меморанду про домовленість між 
Урядом України та Організацією НАТО із зв`язку 
та інформації, яка представлена Генеральним 
менеджером Агенції НАТО із зв`язку та інформації, 
стосовно співробітництва з питань консультацій, 
управління, зв`язку, розвідки, спостереження та 
рекогносцировки в рамках програми НАТО 
"Партнерство заради миру"

7
01.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05121/08-01 Закон України563-VIII
Про ратифікацію Угоди про співробітництво у 
сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України 
та Організацією НАТО з підтримки та постачання 
(ОНПП)

8
01.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05122/08-01 Закон України566-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України і Урядом Республіки Білорусь про порядок 
перетину українсько-білоруського державного 
кордону жителями Рокитнівського району 
Рівненської області України і Столинського району 
Брестської області Республіки Білорусь

9
01.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05123/08-01 Закон України514-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей 
застосування окремих положень

10
04.06.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05124/08-01 Закон України562-VIII
Про ратифікацію Протоколу про стратегічну 
екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище у транскордонному 
контексті

11
01.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05125/08-01 Закон України521-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення прозорості у 
видобувних галузях

12
16.06.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2
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05162/08-01 Закон України514-VІІІ
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення конкурентних умов виробництва 
електроенергії з альтернативних джерел енергії

13
04.06.2015від

№
від 20.07.2015
№ паперовий паперова

05321/08-01 Постанова620-VIII
Про відзначення у 2015 році пам"ятних дат вищих 
навчальних закладів України

14
15.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05322/08-01 Постанова645-VIII
Про призначення чергових виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
у 2015 році

15
17.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05323/08-01 Постанова642-VIII
Про Звернення ВРУ до ООН, національних 
парламентів держав світу щодо створення 
міжнародного трибуналу для судового 
переслідування осіб, відповідальних за злочин, 
пов"язаний зі збитим літаком авіакомпанії  
Malaysia Airlines, що здійнював рейс МН17 
17.07.2014

16
16.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05324/08-01 Закон України565-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Румунії про взаємну охорону інформації з 
обмеженим доступом

17
01.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05325/08-01 Закон України570-VIII
Про внесення зміни до статті 23 Закону України 
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" 
щодо звільнення від призову на військову службу 
під час мобілізації окремих категорій педагогічних, 
наукових і науково-педагогічних працівників

18
01.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05326/08-01 Закон України569-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законів України щодо застосування 
реєстраторів розрахункових операцій

19
01.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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05327/08-01 Закон України557-VIII
Про внесення зміни до статті 288 Податкового 
кодексу України щодо граничного розміру 
орендної плати

20
30.06.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05328/08-01 Закон України556-VIII
Про внесення зміни до розділу ХХІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Митного кодексу України 
щодо спеціальних засобів індивідуального захисту

21
30.06.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05329/08-01 Закон України555-VIII
Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу ХХ 
"Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо спеціальних засобів індивідуального 
захисту

22
30.06.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05330/08-01 Закон України626-VIII
Про внесення змін до деяких законів України у 
сфері комунальних послуг

23
16.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05337/08-10 Депутатське звернення37
НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.
Про надання інформації щодо призначення 
житлових субсидій

24
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05273/08-10 Депутатське звернення04-25/3-783
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я
Про надання пропозицій до проектів Законів 
України

25
23.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05274/08-14 Лист04-23/13-926
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про забезпечення викладання предметів 
духовно-морального спрямування у школах

26
03.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

4
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05335/08-10 Депутатське звернення04-23/17-998
КОМІТЕТТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про рекомендації круглого столу "Проблеми 
діяльності вищих навчальних закладів, 
переміщених з Донецької та Луганської областей"

27
20.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05364/08-14 Лист04-23/17-1012
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про підтримку проведення щорічного 
Всеукраїнського конкурсу мультимедійних 
проектів "Врятувати від забуття"

28
22.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05471/08-14 Лист04-23/5-1074
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 16.09.2015
Про участь у слуханнях

29
27.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

05213/08-10 Депутатське звернення207
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Воротніка О.О. та ФОП 
Коломоєвої Л.А. щодо надання допомоги в 
отриманні земельної ділянки

30
14.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05336/08-10 Депутатське звернення064-З
НДУ ВАНАТ П.М.
Про наданя інформації щодо фінансування із фонду 
регіонального розвитку та з місцевих бюджетів

31
27.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05338/08-10 Депутатське звернення644
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про ненадання копій документів Вільнянською 
райдержадміністрацією

32
21.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05339/08-10 Депутатське звернення224
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Богдан В.А. щодо ремонту 
дороги по Донецькій трасі

33
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5
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05340/08-10 Депутатське звернення223
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Бєлих І.В. та мешканців 
м.Вільнянськ щодо усунення підтоплення

34
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05341/08-10 Депутатське звернення222
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Коси І.М. щодо повірки лічильника 
використання води

35
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05342/08-10 Депутатське звернення220
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Лук"янової Н.І. щодо вирішення 
питання боргу за воду

36
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05343/08-10 Депутатське звернення219
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Макухи М.О. щодо перекриття даху 
в будинку

37
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05344/08-10 Депутатське звернення218
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців села Васильківське щодо 
ремонту центрального водоводу в селі

38
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05345/08-10 Депутатське звернення217
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Хачова П.П. та Хачова В.П. щодо 
отримання майнових паїв

39
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05366/08-10 Депутатське звернення648
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.09.2008 № 353

40
23.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05407/08-10 Лист068-З
НДУ ВАНАТ П.М.
Про надання пояснювальних записок

41
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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05408/08-10 Депутатське звернення065-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про участь у експерименті з дорожнього 
будівництва

42
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

05148/08-13 Лист486/2015
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 21.07.2015

43
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05351/08-22 Лист21
КОМПАНІЯ "GK-ENERGY"
Про співробітництво

44
21.06.2015від

№
від 27.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Заявник

05239/08-32 Листб/н
ПП КОШЕЛЕВ О.О.
Про продовження терміну оренди землі

45
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05240/08-32 Листб/н
ПП КОШЕЛЕВ О.О.
Про продовження терміну оренди землі

46
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05241/08-32 Листб/н
ДЕГТЯРЕНКО О.О.
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

47
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05136/08-44 Лист343/1/4806
ГУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про склад підкомісії по прийому опорних пунктів в 
секторі "М"

48
18.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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05137/08-20 Лист07/35-148
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО ІНВАЛІДІВ "УКРАЇНСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"
Про виділення коштів з місцевого бюджету на 
ремонт об`єктів соціальноїї сфери Товариства

49
30.06.2015від

№
від 20.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05179/08-33 ЛистСВА ІІІ/2015
ПРОЕКТ ЄС ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН - 
"МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ"
Про співробітництво

50
15.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05181/08-33 Лист2015/07/19-DM
ПРОЕКТ USAID RESPOND
Про проведення регіональної зустрічі

51
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05183/08-22 Лист15/7-1
ТОВ "ЕКОТЕХНІК УКРАЇНА"
Про внесення змін до "Регіональної програми 
підвищення енергоефективності Запорізької 
області на 2010-2015 роки"

52
15.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05194/08-32 Лист15
ФОП ОЛЕШКО О.А.
Про погодження використання земельної ділянки 
водного фонду

53
20.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05243/08-29 Лист7-659
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про привітання Анастасії Ткачук

54
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05278/08-22 Лист0732
АСОЦІАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення зустрічі

55
23.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05354/08-28 Лист915
МІЖНАРОДНИЙ АЛЬЯНС З ВІЛ/СНІД В 
УКРАЇНІ
Про розширення програми лікування вірусного 
гепатиту С

56
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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05374/08-22 Лист147
АТП "АВТО-ІМІДЖ"
Про погодження внесення змін до маршруту

57
23.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05383/08-36 Лист1514/04.1
ДСФУ "ДЕРЖФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про надання кандидатури на посаду директора 
Запорізького регіонального управління

58
23.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05411/08-19 Лист140/6
ОРГКОМІТЕТ IV МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 27-28.10.2015
Про участь у форумі

59
22.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05442/08-35 Листб/н
БФ "VICTIMS OF WAR IN UKRAINE"
Про співробітництво

60
29.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05509/08-22 Лист2/12-297
26 ОБ"ЄДНАНИЙ  ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ТРАНСПОРТУ
Про забезпечення твердим паливом

61
28.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05281/08-35 Лист262/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення 01.10.2015 Міжнародного дня 
громадян похилого віку

62
14.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05307/08-34 Листб/н
ЗАКОРПАТСЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВГО 
"ПРАВОЗАХИСТ"
Про пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС

63
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05443/08-29 Листб/н
ГО "ОБ"ЄДНАННЯ ДРУЖИН ТА МАТЕРІВ 
УЧАСНИКІВ АТО"
Про організацію відпочинку дітей бійців АТО

64
29.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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05512/08-24 Лист55/6
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНРЕГІОНІ
Про надання інформації щодо підприємств ЖКГ 
регіону

65
29.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Посольства, консульства

05242/08-33 Лист61317/200-1220
Про проведення І Українсько-Польської 
економічної конференції (м.Ополе, 04.09.2015)

66
10.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

05111/08-43 Ухвала908/4472/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"

67
13.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05112/08-43 Лист317/593/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 317/593/15-ц

68
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05114/08-43 Лист808/8905/14(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про судове засідання з розгляду скарги Ярмощука 
М.А.

69
16.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05301/08-43 Ухвала908/6262/14
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Будівельник - 2007"

70
20.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05302/08-43 Ухвала908/4796/14
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Будівельник - 2007"

71
20.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05304/08-43 Ухвала908/5758/14
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про увалу щодо відкладення розгляду апеляційної 
скарги у сраві до СВК "Україна"

72
14.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Кабінет Міністрів України

05126/08-09 Доручення27348/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення зміни до статті 67*2 
Бюджетного кодексу України

73
16.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05127/08-09 Доручення9141/105/1-15
(Г.Зубко) Про підготовку проекту урядового 
рішення щодо затвердження перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

74
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05128/08-09 Доручення12167/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення 
Куйбишевської райради 

75
18.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05129/08-09 Доручення29773/1/1-15
(В.Кириленко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.07.2015
Про участь у селекторній нараді

76
15.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05130/08-09 Доручення28822/1/1-15
(Г.Зубко) НДУ КНЯЗЕВИЧ Р.П.
Про організацію проведення перевірки 
фінансово-господарської діяльності Запорізького 
міського голови Сіна О.Ч.

77
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05131/08-09 Доручення28382/1/1-15
(Г.Зубко) Про розгляд звернення ГО "Вагомий 
внесок"

78
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05163/08-09 Доручення29522/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення 
профспілкового комітету первинної профспілкової 
організації ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект"

79
18.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05164/08-09 Доручення28055/2/1-15
(В.Федорчук) Про виділення додаткових коштів на 
придбання шкільних автобусів

80
17.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05165/08-09 Доручення30097/0/1-15
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
виконання плану заходів з підготовки та 
відзначення у 2015 році 150-річчя від дня 
народження митрополита УГКЦ А.Шептицького

81
17.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05195/08-04 Протокол селекторної 
наради

30638/0/1-15
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально-технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення будівництва фортифікаційних 
споруд, а також забезпечення житлом 
військовослужбовців від 15.07.2015 (АТО)

82
21.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05196/08-09 Доручення49001/5/1-14
(Г.Зубко) Про забезпечення доступу до 
генеральних планів в регіонах

83
17.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05197/08-09 Доручення20022/3/1-15
(Г.Зубко) Про поліпшення житлових умов сімей 
військовослужбовців, що брали участь в АТО

84
17.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05198/08-09 Доручення30525/0/1-15
(В.Кириленко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.07.2015
Про участь у селекторній нараді

85
20.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05199/08-09 Доручення22315/2/1-15
(Г.Зубко) Про завершення робіт з 
фортифікаційного обладнання опорних пунктів 
(АТО)

86
18.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05214/08-03 Постанова486
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановами КМУ від 18.03.2015 № 195 і 196

87
17.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05215/08-09 Доручення30659/0/1-15
(А.Яценюк) За результатами засідання колегії 
Мінсоцполітики від 20.07.2015

88
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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05216/08-09 Доручення30329/1/1-15
(Г.Зубко) НДУ КНЯЗЕВИЧ Р.П.
Про організацію проведення перевірки 
фінансово-господарської діяльності Запорізького 
міського голови Сіна О.Ч.

89
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05217/08-09 Доручення28970/1/1-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення ГО "Народна рада 
м.Оріхова і Оріхівського р-ну"

90
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05218/08-09 Доручення24881/8/1-15
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл"

91
20.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05271/08-09 Доручення26280/3/1-15
(В.Кириленко) Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету на погашення 
кредиторської заборгованості

92
22.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05272/08-09 Доручення29947/1/1-15
(В.Кириленко) Про проблемні питання з 
імунопрофілактики в Запорізькій області

93
22.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05308/08-03 Постанова497
Про внесення зміни до пункту 2*1 постанови КМУ 
від 18.03.2015 № 107

94
24.06.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05309/08-03 Постанова499
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких актів КМУ

95
17.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05310/08-03 Постанова516
Про внесення змін до Правил надання 
довгострокових кредтів індивідуальним 
забудовникам житла на селі

96
17.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13
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05311/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31413/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол засідання міжвідомчої 
робочої групи з питань реалізації заходів з 
енергоефективності та спрощення порядку надання 
житлових субсидій від 24.07.2015

97
25.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05312/08-04 Протокол наради 
(засідання)

31033/0/1-15
(В.Кириленко) Про забезпечення закладів охорони 
здоров"я імунобіологічними препаратами 
(вакцинами)

98
23.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05313/08-16 Лист12556/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення Донецького 
екзархату УКГЦ

99
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05314/08-09 Доручення30859/1/1-15
(В.Федорчук) НДУ ГЕРАЩЕНКО І. ТА ІНШ)
Про надання інформації щодо отримання статусу 
учасника бойових дій у зв"язку з участю в АТО 

100
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05315/08-09 Доручення25419/3/1-15
(В.Кириленко) Про перенесення терміну 
проведення перевірки

101
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05316/08-09 Доручення29778/1-15
(В.Вощевський) Про підтримку автомобілебудівної 
галузі промисловості

102
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05317/08-09 Доручення12473/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд рішення Запорізької 
міськради від 10.06.2015 № 47

103
23.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05318/08-09 Доручення38220/69/1-12
(В.Кириленко) Про діяльність Координаційних рад 
по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної 
власності

104
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05319/08-09 Доручення5811/29/1-14
(А.Яценюк) Про звернення, що надійшли на 
урядову "гарячу лінію" у І півріччі 2015 року

105
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

14



№
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

05320/08-09 Доручення29549/1/1-15
(В.Кириленко) Про нагородження Брацило Л.Ф.

106
23.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05363/08-09 Доручення31414/0/1-15
(А.Яценюк) За результатами засідання колегії 
Мінрегіону від 23.07.2015

107
25.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05402/08-09 Доручення031613/0/1-15
(А.Яценюк) Про забезпечення фінансування 
закупівлі шкільних підручників

108
27.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

05403/08-09 Доручення24495/2/1-15
(Г.Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ
Про розгляд  рішення Куйбишевської райради від 
04.06.2015 № 7

109
27.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05404/08-09 Доручення29638/1/1-15
(А.Яценюк) Про ефективність управління 
об"єктами державної власності

110
27.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Указ паперовий паперова

05466/08-09 Доручення31796/0/1-15
(А.Яценюк) За результатами засідання колегії 
Мінфіну від 27.07.2015

111
28.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05467/08-09 Доручення29955/1/1-15
(А.Яценюк) Про фінансування державних органів, 
які позбавляються пільг щодо сплати судового 
збору

112
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05468/08-09 Доручення22702/4/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо виконання 
Рекомендацій парламентських слухань, схвалених 
постановою ВРУ від 02.09.2014 № 1674-VII

113
27.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05469/08-09 Доручення30330/1/1-15
(В.Вощевський) Про розвантаження 
рефрижераторної секції (АТО)

114
28.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05488/08-09 Доручення32001/0/1-15
(А.Яценюк) НАРАДА 31.07.2015
Про участь у нараді

115
30.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05502/08-09 Доручення5496/12/1-15
(Р.Греба) Про надання інформації щодо проведення 
у вересні 2016 року Днів Михайла Грушевського

116
29.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05532/08-09 Доручення32167/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРДА 31.07.2015
Про участь у селекторній нараді

117
30.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

05134/08-22 Лист11-5134/1.10-15
Про подання бюджетного запиту

118
15.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05135/08-22 Лист11-5179/1.10-15
Про передачу об"єктів у державну власність

119
16.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

05188/08-32 Лист5/4-12/8768-15
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 30.07.2015
Про участь у громадських слуханнях

120
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05350/08-33 Лист4021-07/24005-0
Про залучення безоплатної доопомоги з боку Уряду 
КНР

121
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05515/08-19 Лист3031-07/25028-0
Про поглиблення співпраці

122
03.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05516/08-19 Лист3031-07/24991-0
Про постанову КМУ від 17.07.2015 № 499

123
30.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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05170/08-13 Лист311/16-117-1617
Про сприяння в проведенні зустрічі 21.07.2015

124
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05262/08-13 Лист414/17-124/1-13
Про інспекцію за Віденським документом на 
території України 27.07-07.08.2015

125
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

05505/08-27 Лист27-07/04
Про проведення інформаційної компанії

126
27.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05348/08-22 Лист3859/09/14-15
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової програми 
розвитку аеропортів на період до 2013 року"

127
23.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05349/08-22 Лист3834/18/14-15
Про надання інформації щодо стану доступності 
об"єктів транспортної інфраструктури та 
транспортних засобів

128
23.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05504/08-27 Лист27-07/16
Про розповсюдження інформації

129
27.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

05406/08-19 Лист220/8247
Про надання інформації щодо найбільш 
резонансних подій у соціально-економічному та 
суспільно-політичному житті регіону

130
23.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05487/08-44 Лист248/2/4/922
Про надання інформації щодо використання коштів 
з резервного фонду (АТО)

131
17.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05110/08-26 Лист1/9-334
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.07.2015
Про участь у селекторній нараді

132
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05405/08-26 Лист1/9-360
Про забезпечення підручниками учнів 4-х та 7-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів

133
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05257/08-28 Лист02.05-17/549/233
Про надання пропозицій до проектів Законів 
України

134
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05333/08-28 Лист19.1-07-525/237
КРУГЛИЙ СТІЛ 29.07.2015
Про участь у роботі круглого столу

135
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05169/08-24 Листб/н
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 23.07.2015
Про участь у засіданні колегії

136
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05176/08-19 Лист7/31-8437
ОНЛАЙН СЕМІНАР-НАРАДА 24.07.2015
Про участь у семінарі-нараді

137
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05186/08-24 Лист7/9-8361
Про підвищення освітнього рівня

138
17.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05204/08-19 Лист7/31-8491
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку розроблення, моніторингу 
та оцінки реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку і Плану заходів з її 
реалізації"

139
21.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05206/08-45 Лист7/13-8464
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області"

140
20.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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05212/08-45 Лист7/13-8551
Про своєчасне завершення процесу добровільного 
об"єднання відповідних територіальних громад

141
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05359/08-24 Лист7/9-8527
Про Порядок формування тарифів

142
21.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05370/08-19 Лист7/31-8765
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку розроблення, моніторингу 
та оцінки результативності реалізації регіональних 
стратегій регіонального розвитку і планів заходів з 
їх реалізації"

143
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05377/08-24 Лист7/15-8388
Про індекси зміни вартості станом на 01.07.2015

144
17.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05378/08-24 Лист7/15-7076
Про наказ Мінрегіону від 15.05.2015 № 107

145
19.06.2015від

№
від 28.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05531/08-45 Лист7/23-9003
СЕЛЕКТОРНА НАРДА 31.07.2015
Про участь у селекторній нараді

146
31.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05150/08-35 Лист10833/0/14-15/5
Про погодження проекту Закону України "Про 
забезпечення державного контролю у сфері 
соціальної підтримки"

147
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05367/08-35 Лист11275/0/14-15/59
Про надання пропозицій до технічного завдання 
створення бази даних

148
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05388/08-29 Лист10867/10/14-15/5
Про сприяння в проведенні тренінгів

149
20.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05524/08-35 Лист10895/0/14-15/57
Про проведення Всеукраїнського профілактичного 
заходу "Урок"

150
21.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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05525/08-35 Лист11154/0/14-15/01
Про погашення заборгованості з виплати 
компенсації

151
23.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05526/08-35 Лист10896/0/14-15/57
Про підтримку діяльності Національної дитячої 
"гарячої лінії"

152
21.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05527/08-29 Лист10864/0/14-15/59
Про протидію торгівлі людьми

153
20.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05149/08-20 Лист31-07010-07-5/2
Про формування показників бюджету на 2016 рік

154
30.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05332/08-30 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо контингента дітей із 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

155
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

05450/08-32 Лист01-01-32/2903
Про зміну територій ландшафтних заказників 
місцевого значення в м.Енергодар

156
29.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05395/08-20 Лист03/02-33/02412
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

157
24.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05444/08-37 Лист09906/02-16/01
Про нагородження Савенка Д.О.

158
27.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком
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№
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05376/08-22 Лист02-27/550-7
Про надання інформації щодо автоперевізників

159
21.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

05255/08-20 Лист1928/25-15
Про передачу медичної субвенції

160
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

05115/08-20 Лист599
ВІДДІЛ ОСВІТИ
Про виділення коштів

161
16.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05177/08-37 Лист01-4128/23
Про присвоєння почесного звання Бідусі Г.М.

162
16.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міська рада

05441/08-37 Лист02/698
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ТА ДОЗВІЛЬНИХ ПОСЛУГ 
Про нагородження Павленка Р.В.

163
23.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

05180/08-27 Лист02-13/541-2
Про проведення форуму інтеркультурних міст 
(28-29 серпня 2015 року)

164
21.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05141/08-17 Лист09
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про стратегію роботи Департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій

165
13.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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05171/08-10 Депутатське звернення35/1
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про продовження контракту Шинкаренку В.Л.

166
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05202/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР ЛУЦЕНКО К.В.
Про виділення коштів на будівництво котельні в КЗ 
"Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів "Талант"

167
22.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05346/08-10 Депутатське звернення10
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про дофінансування об"єкту

168
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05347/08-10 Депутатське звернення11
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про надання фінансової підтримки

169
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

05156/08-17 Лист01-26/0848
Про нараду з питань освоєння коштів обласного 
бюджету, виділених на заходи з енергозбереження 
(заміна вікон)

170
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05167/08-17 Лист01-26/0860
Про надання інформації щодо 
проектно-кошторисної документації

171
21.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05175/08-17 Лист01-26/0859
Про надання інформації щодо стану розвитку 
транскордонного співробітництва в регіоні

172
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05203/08-17 Лист01-26/0861
Про підготовку проектів рішень обласної ради на 
чергову 45 сесію облради

173
21.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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05291/08-17 Лист2864/01-11
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" 

174
23.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05365/08-17 Лист2837/01-10
ДОР ПЕРТАЯ Г.В.
Про надання інформації щодо Регіональної 
програми підвищення енергоефективності

175
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05482/08-17 Лист01-26/0871
Про виділення коштів 

176
24.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05480/08-17 Лист92
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 27.07.2015 № 73

177
27.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05481/08-10 Депутатське звернення91
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 23.07.2015 № 72

178
23.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

05237/08-22 Лист1/13-01-449
Про припинення діяльності ТОВ "Бас-Тур"

179
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05146/08-22 Лист53/7807
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду липня 2015 року

180
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05147/08-22 Лист53/7808
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду липня 2015 року

181
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05245/08-22 Лист53/7922
Про припинення газопостачання ПАТ "ЕМЗ 
"Дніпроспецсталь"

182
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05294/08-22 Лист53/7955
Про припинення газопостачання ПАТ 
"Запоріжвогнетрив"

183
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05414/28-22 Лист51/8031
Про недостатні фонди природного газу на серпень 
2015 р ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"

184
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05415/08-22 Лист51/8032
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р РВУ "Харківавтогаз"

185
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05416/08-22 Лист05416/08-22
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ТОВ №Фактор Нафтогаз"

186
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05417/08-22 Лист51/8040
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ТОВ "Фабрикант"

187
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05418/08-22 Лист51/8041
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Український графіт"

188
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05419/08-22 Лист51/8025
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ТОВ фірма "Сувенір"

189
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05420/08-22 Лист51/8034
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ДП "Придніпровська залізниця"

190
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05421/08-22 Лист51/8027
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПрАТ "Запорізький АБЗ"

191
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05422/08-22 Лист51/8044
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ТзОВ"Оріана-Запоріжкераміка"

192
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05423/08-22 Лист51/8046
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький завод надпотужних 
трансформаторів"

193
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05424/08-22 Лист51/8033
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р АТ "Мотор Січ"

194
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05425/08-22 Лист51/8030
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р КТ "Запорізький завод високовольтної 
апаратури-Вакатов і компанія"

195
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05426/08-22 Лист51/8042
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запоріжтрансформатор"

196
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05427/08-22 Лист51/8048
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький кабельний завод"

197
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05428/08-22 Лист51/8039
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

198
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05429/08-22 Лист51/8043
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ТОВ "Запорізький завод кольорових 
сплавів"

199
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05430/08-22 Лист51/8047
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ТОВ "Запорізький завод кольорових 
металів"

200
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05431/08-22 Лист51/8026
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький завод зварювальних 
флюсів і скловиробів"

201
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05432/08-22 Лист51/8049
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "ЕМЗ "Дніпроспецсталь"

202
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05433/08-22 Лист51/8051
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

203
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05451/08-22 Лист51/8052
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ДП "ДП Агросервіс 2000"

204
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05452/08-22 Лист51/8035
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р Підприємство з 100% ІІ "Білла-Україна"

205
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05453/08-22 Лист51/8050
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Відрадненське"

206
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05454/08-22 Лист51/8029
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Карлсберг Україна"

207
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05455/08-22 Лист51/8028
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізька кондитерська фабрика"

208
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05456/08-22 Лист51/8036
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 1"

209
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05457/08-22 Лист51/8038
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький хлібозавод №3"

210
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05458/08-22 Лист51/8037
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький хлібозавод № 5"

211
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05459/08-22 Лист51/8045
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2015 р ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

212
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05507/08-22 Лист53/8180
Про відсутність лімітів природного газу на 1 декаду 
серпня 2015 р Концерн "Міські теплові мережі"

213
31.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05508/08-22 Лист53/8181
Про відсутність лімітів природного газу на 1 декаду 
серпня 2015 р КП "Соцкомуненергія"

214
31.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05514/08-37 Лист08/8205
Про нагородження Акименка Д.О. (інші)

215
31.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

05139/08-20 Лист011-550
Про вирішення ситуації з органами податкової 
інспекції

216
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Іскра"

05234/08-32 Лист589/21/157-юр
Про отримання права постійного користування 
земельною ділянкою

217
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Банки

05140/08-20 Лист51501/708
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ 
"УКРГАЗБАНК"
Про співробітництво

218
16.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05182/08-20 Лист32-05/216/2420
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про впровадження відшкодування частини кредиту 
населенню в рамках енергоефективних заходів

219
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05193/08-20 Лист22-007/2806
УПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку України

220
17.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05474/08-36 Лист17-01011/52413
УПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про сприяння щодо працевлаштування працівників 
банку

221
27.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

05391/08-32 Лист155/146/76
Про відмову від права користування земельною 
ділянкою

222
22.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

05173/08-22 Лист1362
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами

223
14.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05386/08-44 Лист1502
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про охорону об"єктів

224
28.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05387/08-44 Лист1500
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про забезпечення дизельним пальним

225
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

05475/08-44 Лист3116
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про матеріально-технічне забезпечення 
військовослужбовців

226
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

05496/08-37 Лист33
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВППХПП ТА 
СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ
Про нагородження Бабенко І.Б. (інші)

227
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

05159/08-22 Лист02-15
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Про події 17.07.2015

228
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05256/08-19 Лист2307/1
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
АРХІТЕКТУРИ, ПРОМИСЛОВОСТІ, 
ІНФРАСТРУКТУРИ, ...
Про доповнення до "Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області на період до 2020 
року"

229
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Запорізька АЕС

05445/08-32 Лист08-30/17948
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

230
23.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

05144/08-22 Лист43/ДНР
Про рефрежераторні секції на станції 
Запоріжжя-Вантажне

231
14.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05154/08-32 Лист001
ТОВ "ЧАЙКА"
Про надання дозволу на відведення земельної 
ділянки

232
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05192/08-35 Лист067
ТОВ "ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙАГРОБУД"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

233
21.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05259/08-22 Лист01/268
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про припинення постачання скрапленого газу

234
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05261/08-24 Лист939
ТОВ "МІДА"
Про заміну ліцензії

235
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05292/08-20 Лист36/07
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про оплату виконаних робіт

236
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05375/08-22 Лист120
ТОВ "ХЛІБ ТОКМАКА"
Про співпрацю з ПАТ "Запоріжгаз"

237
24.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05440/08-37 Лист273
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА"
Про нагородження Кузьменко Ю.В. (інші)

238
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05461/08-43 Лист908/4919/14
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про відзив на касаційну скаргу

239
21.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05477/08-20 Листб/н
ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ № 1"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

240
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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05161/08-27 Листб/н
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ КІНОФОРУМ 
"ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК"
Про сприяння у проведенні кінофоруму

241
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05189/08-22 Лист21/4283
ДНІПРОВСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА
Про проведення зустрічі

242
21.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05236/08-18 Лист49
СВК "ПЕРЕМОГА"
Про перешкоджання в збиранні врожаю

243
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05263/08-44 Лист1/4643
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОБ"ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ 
ВІЙСЬКОМАТ
Про підписання нарядів

244
17.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05276/08-22 Лист40/15
ЗООР "АВТОМОБІЛІСТ"
Про нелегальні перевезення пасажирів

245
21.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05288/08-24 Лист08/04/543
ФІЛІЯ "ККГ "КУРОРТ"
Про погодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

246
22.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05334/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ЧЕРКЕЗ Є.В.
Про надання копій документів

247
27.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05355/08-20 Лист407
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів

248
24.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05356/08-20 Лист27/07/15-3
КП "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища"

249
27.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05396/08-36 Лист1191/02
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
В НОВОМИКОЛАЇВСЬКОМУ Р-НІ
Про наданні довідки щодо Дмитревої (Бельської) 
А.І.

250
21.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05483/08-36 Лист75/7
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про переукладання контракту з Шабановим О.В.

251
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05489/08-20 Лист1
ТОВ "СМ ТРАНС"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

252
30.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05493/08-32 Лист13/1478
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про продовження терміну договору оренди 
земельної ділянки

253
27.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

05155/08-22 Лист431
Про виділення підйомника

254
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

05210/08-24 Лист03/988
Про надання фінансової допомоги

255
22.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05238/08-20 Лист08/975
Про виділення коштів

256
20.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05145/08-18 Лист28
ГО "ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ТВАРИН "ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУЖЕ"
Про події 09.06.2015

257
25.06.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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05152/08-37 Листб/н
ЗОО ВГОІ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про нагородження Голуба В.М.

258
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05153/08-27 Лист15-07
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ 
"СПІВДРУЖНІСТЬ"
Про надання підтримки в проведенні 
культурно-спортивного свята серед молоді

259
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05190/08-27 Листб/н
ГО "ВО ПАТРІОТ"
Про сприяння в проведенні святкового концерту

260
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05208/08-22 Лист4
ЗОГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про надання кандидатури для участі у складі 
конкурсного комітету

261
20.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05209/08-22 Лист15
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання кандидатури для участі у складі 
конкурсного комітету

262
13.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05253/08-22 Лист01-13/92
ЗОО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ
Про установку сонячних батарей

263
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05254/08-20 Лист01-13/91
ЗОО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ
Про фінансування видатків за постачання 
електроенергії

264
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05290/08-27 Лист25-Б
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про сприяння в проведенні Міжнародного 
фестивілю

265
23.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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05300/08-22 Листб/н
ЗОГО "СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АВТОМОБІЛІСТІВ"
Про надання кандидатури для участі у складі 
конкурсного комітету

266
22.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05352/08-38 Лист15
ЗТО "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА"
Про діяльність ПАТ "Запоріжгаз"

267
27.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05353/08-27 Лист1
ГО "ВМЕСТЕ"
Про встановлення на Кушугумському цвинтарі 
пам"ятника загиблим невідомим бійцям АТО

268
27.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05439/08-23 Листб/н
АГРАРНИЙ СОЮЗ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про підписання додаткових угод

269
29.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05478/08-20 Лист45-01/15
ЗОГОВЖ "НАШ ДІМ"
Про внесення змін до обласного бюджету

270
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05492/08-37 Лист266
ГО "ФУТБОЛЬНЙ КЛУБ "МЕТАЛУРГ"
Про нагородження Шевчука А.М.

271
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05499/08-35 Лист40
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТОС
Про виконання обласної програми "Національний 
план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів"

272
27.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05511/08-20 Лист19
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗКПМЕ 
"ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС"
Про виділення субвенції з державного бюджету

273
30.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05513/08-32 Лист36
ГО "КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО"
Про призупинення розгляду питання щодо 
оформлення земельної ділянки

274
29.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05397/08-24 Лист781
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

275
22.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05412/08-24 Лист446
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про погодження загально виробничих норм 
питомих втрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2015 рік

276
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05500/08-24 Лист64
КП "МИРНЯНСЬКИЙ КОМУНГОСП"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

277
24.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Редакції газет

05357/08-37 Лист22
КП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРОЗЬКА СІЧ"
Про нагородження Харченко Ю.В. (інші)

278
27.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

05265/08-43 Ухвала915/15-вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виправлення описки для відома щодо справи 
321/314/15-ц

279
13.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05287/08-43 Ухвала322/751/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

280
20.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05303/08-43 Лист4065/15/2/317/96
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про розгляд цивільної справи №317/2853/14-ц

281
21.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

35



№
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

05462/08-43 Лист316/165/15-ц
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Про апеляціцну скаргу Панчук Г.П.

282
22.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05358/08-28 Лист5345
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про  виділення додаткових коштів

283
27.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05473/08-28 Лист03/1771
ТОКМАЦІКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ
Про надання роз"яснень щодо порядку 
затвердження тарифів

284
20.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05497/08-28 Лист5488
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про передачу коштів

285
30.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

05269/08-37 Лист01-20/1766
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Манакіна В.М.

286
10.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05280/08-37 Лист02/2734
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Пряхіна О.Р. (інші)

287
21.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05399/08-36 Лист01-31/1034
ЗАПРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про надання інформації щодо проведених занять

288
28.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05518/08-20 Лист65
ВЕСЕЛІВСЬКА РАЙОННА РІЗНОПРОФЛЬНА 
ГІМНАЗІЯ
Про виділення коштів

289
28.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ паперовий паперова
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05207/08-15 Лист03-01/1313
(В.Ковальчук) Про заходи з відзначення 
1000-річниці упокоєння Великого князя 
Київського, правителя і хрестителя Київської Русі 
Володимира

290
22.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

05166/08-02 Указ432/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників металургійної та 
гірничодобувної промисловості

291
16.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

05470/08-15 Лист32-07/1079
(М.Кулеба) Про матеріально-технічне забезпечення 
дитячих лікарень

292
23.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05289/08-20 Лист816/01
Про виділення коштів

293
13.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05361/08-36 Лист859/01
Про погодження звільнення Пшеничної В.І.

294
23.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05381/08-20 Лист850/01
Про погашення кредиторської заборгованості

295
21.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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05191/08-20 Лист01-21/1080
Про включення в обласні програми проектів 
соціальної інфраструктури, фінансування яких 
потребує залучення бюджетних коштів

296
21.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05249/08-22 Лист01-31/1091
Про відключення від електропостачання об"єктів 
соціальної сфери

297
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

05232/08-45 Лист01-01-26/0639
Про проекти рішень щодо добровільного 
об`єднання територіальних громад

298
16.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

05221/08-36 Лист089/01-15
Про погодження призначення Павелька В.П.

299
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05226/08-20 Лист086/01-23
Про виділення коштів

300
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05231/08-20 Лист083/01-23
Про виділення коштів на оплату енергоносіїв

301
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05285/08-36 Лист086/01-15
Про погодження стажування Гришаєвої Л.С.

302
20.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Жовтнева райадміністрація

05438/08-37 Лист1424/03-11/01
Про нагородження Бруя В.І.

303
23.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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05185/08-20 Лист01-11/0775
Про виділення коштів

304
20.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05400/08-45 Лист06-Ко-123-1
Про розгляд колективного звернення громадян 
населених пунктів Долинської та Мар"ївської 
сільрад

305
22.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Комунарська райадміністрація

05178/08-37 Лист1798/01-18/01
Про присвоєння почесного звання Шишці І.В.

306
16.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

05222/08-36 Лист01-16/0736
Про погодження призначення Корінця О.Д.

307
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05205/08-22 Лист01-22/178
Про відкриття нового приміського маршруту

308
17.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05284/08-36 Лист78
Про встановлення надбавки Мангулу О.А.

309
21.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05373/08-24 Лист03-12/0389
Про внесення змін до Програми

310
28.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05413/08-20 Лист03-12/0386
Про виділення коштів

311
27.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05227/08-20 Лист01-01-16/1446
Про виділення коштів

312
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05228/08-20 Лист01-01-16/1443
Про виділення коштів

313
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

05435/08-36 Лист01-24/541
Про погодження стажування Кащенка Ю.В.

314
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05437/08-36 Лист01-24/460
Про погодження звільнення Кошель І.В.

315
06.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05223/08-36 Лист01-18/491
Про погодження продовження повноважень Півень 
І.Г.

316
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05436/08-36 Лист01-18/501
Про погодження стажування Клименка А.О.

317
27.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05224/08-36 Лист01-06/539
Про погодження призначення Попової М.П.

318
20.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05225/08-36 Лист01-06/538
Про погодження призначення Клосубера О.Г.

319
20.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05244/08-32 Лист01-34/579
Про надання роз`яснення з земельних питань

320
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05282/08-28 Лист01-28/0803
Про організацію роботи служби екстреної медичної 
допомоги

321
22.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05494/08-36 Лист01-35/0831
Про погодження призначення Корчак Л.І.

322
28.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05235/08-22 Лист1420/01-13
Про проведення конкурсу щодо організації 
перевезень на приміському автобусному маршруті

323
17.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05260/08-36 Лист01-07/0400
Про погодження стажування Тумарченка К.П.

324
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

05251/08-36 Лист01-07/26/0478
Про погодження призначення Макарова Є.В.

325
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05252/08-22 Лист01-07/26/0480
Про продовження будівництва газопроводу

326
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Веселівська райрада

05158/08-20 Лист
Про виділення коштів

327
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05229/08-20 Лист220/01-02
Про виділення коштів

328
17.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

05230/08-20 Лист222/01-02
Про виділення коштів щодо реалізації Проекту 
виробництва біопаливних брикетів

329
20.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

05184/08-22 Лист01-13/615
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виконання ремонтних робіт ТОВ 
"Рік-Знам`янка"

330
16.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05200/08-45 Лист494
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про утворення спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об`єднання 
територіальних громад

331
17.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05201/08-10 Депутатське звернення10/041
ДЕПУТАТ СОНЯЧНОЇ СІЛЬРАДИ СИТЧЕНКО 
Д.М.
Про внесення змін до схеми руху маршрутного 
автобусу с.Широке - Цирк м.Запоріжжя

332
22.07.2015від

№
від 22.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05247/08-20 Лист02-01-17/1075
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів

333
17.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05299/08-32 Лист02-02-11/341
КАМ`ЯНСЬКА СІЛЬРАДА ВАСИЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про затвердження проекту землеустрою

334
09.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05382/08-20 Лист02-01-14/518
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання фінансової допомоги

335
14.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

05385/08-45 Лист02-01-17/1132
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про створення спільної робочої групи

336
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05389/08-45 Лист399/02-01-18
ЧАПАЄВСЬК СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про наданя висновку щодо відповідності проекту 
рішення

337
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05409/08-24 Лист02-01-100/0618
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про розроблення містобудівної документації

338
24.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05434/08-45 Лист02-02-11/155
ДИМИТРІВСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про перейменування сіл

339
23.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05476/08-24 Лист
ВЕЛИКОЗНАМ"ЯНСЬКА СІЛЬРАДА 
КАМ"ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

340
23.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ паперовий паперова

05529/08-45 Лист02-02-17/496
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи

341
28.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05530/08-45 Лист02-02-17/509
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

342
31.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів
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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

05517/08-32 Лист02.1-16/03.2/775
Пропозиції на сесію облради

343
30.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

05521/08-20 Лист08/422
Про перерозподіл коштів обласного бюджету 2015 
року

344
31.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

05298/08-20 Лист01-07/0238
Про виділення додаткових коштів

345
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

05305/08-37 Лист1661/01-16
Про присвоєння почесного звання Спекторову Б.І.

346
23.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

05490/08-37 Лист0127-01/402
Про нагородження Слісаренка В.М. (інші)

347
30.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

05279/08-20 Лист09.3-08/319-667
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

348
23.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05491/08-37 Лист03/5-2/5170
Про нагородження Гармаш В.В. (інші)

349
30.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління держземагентства у Запорізькій області

05463/08-43 Лист908/4796/14
Касаційна скарга на постанову Харківського 
апеляційного господарського суду від 26.05.2015 у 
справі  № 908/4796/14

350
29.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

05109/08-41 Лист6/420-14
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 02.11.2011 № 467

351
17.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

05157/08-37 Лист3/2-4071
Про нагородження Чекригіна О.В. (інші)

352
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

05233/08-44 Лист350/9/08-01-07-0
Про включення Кучерова Д.С. до складу ради 
оборони Запорізької області

353
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління юстиції

05398/08-45 Лист12/2-19/9762
Про стан додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за 
підсумками І півріччя 2015 року

354
23.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05495/08-45 Лист12/5-19/9845
Про результати перевірок стану правової роботи

355
28.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05522/08-21 Лист09-19/9898
Про надання залу 200 для проведення наради 
21.08.2015

356
30.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Господарський суд 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

05460/08-43 Лист908/3354/15
Про повернення частини земельної ділянки

357
24.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05465/08-43 Ухвала908/2630/13
Про зміну способу виконання рішення суду у 
справі 908/2630/13

358
21.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05501/08-43 Ухвала908/3773/15
Про визнання безпідставним розірвання договору

359
21.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

05306/08-20 Лист08-02-15-15/479
Про надання інформації щодо кількості 
адміністративно-територіальних одиниць області

360
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05390/08-37 Лист08-09-15-15/482
Про нагородження Чалової К.О. (інші)

361
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

05446/08-32 Лист616
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

362
22.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05447/08-32 Лист618
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

363
22.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05448/08-32 Лист617
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

364
22.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05449/08-32 Лист615
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

365
22.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"
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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

05246/08-22 ЛистВ.о.Н-21/798
Про проведення зустрічі

366
16.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05275/08-22 ЛистВ.о.Н-21/814
Про запобігання розкраданню пристроїв та 
обладнання залізничної інфраструктури

367
20.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

05485/08-36 Лист01-12/115
Про переукладання контракту з Шабановим О.В.

368
30.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05519/08-37 Лист01-12/116
Про нагородження Малигіної А.О.

369
30.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

05484/08-36 Лист67-р
Про переукладання контракту з Шабановим О.В.

370
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05142/08-44 Лист252
Про перерозподіл коштів

371
16.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05143/08-44 Лист921
Про відмову в оповіщенні

372
15.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05160/08-44 Лист937
Про надання інформації щодо наявних видів 
зв"язку та номерів телефонів

373
20.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05172/08-44 Лист947
Про проведення перевірки стану пунктів 
управління місцевих державних адміністрацій

374
21.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05266/08-44 Лист485-ф
Про виділення коштів

375
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

05267/08-44 Лист483-ф
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Призовна дільниця" 

376
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05268/08-44 Лист484-ф
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Про забезпечення часткової мобілізації на 
території області у 2015 році"

377
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05368/08-44 Лист969
Про виділення вантажних автомобілів

378
24.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05369/08-44 Лист958
Про виконання обов"язків, передбачених ст.118 
Закону України "Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію"

379
23.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05371/08-44 Лист968
Про підсумки  виконання заходів шостої черги 
часткової мобілізації в області 

380
24.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05113/08-43 Лист808/3791/15/231
Про відкриття впровадження по справі Купрія В.М.

381
15.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05264/08-43 Ухвала808/3402/15/235
Про ухвалу суду щодо справи 808/3402/15

382
20.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05520/08-37 Лист1083/04
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦСЛУЖБ ДЛЯ СІМ"Ї, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Про нагородження Савко С.А.

383
30.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура
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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

05174/08-44 Лист2767вих-15
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо переліку 
підприємств, що здійснюють зведення 
фортифікаційних споруд

384
17.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05528/08-41 Лист2997-вих15
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо рішень стосовно 
вилучення з користування земельних ділянок

385
31.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05138/08-41 Лист12/1-106 вих-15
Про інформацію щодо стану законності області та 
результатів прокурорської діяльності у І півріччі 
2015 року

386
14.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05380/08-41 Лист04/2/4-1553-15
Про утилізацію небезпечних відходів на ТОВ 
"ЗТМК"

387
21.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05248/08-22 Лист5/1153
Про виділення коштів на ремонт доріг загального 
користування місцевого значення

388
22.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05362/08-22 Лист5/1140
Про ситуацію на будівництві автотранспортної 
магістралі через р.Дніпро у м.Запоріжжі

389
21.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05372/08-22 Лист22/1179
Про резерв грунту для виконання укріплюючих 
робіт

390
27.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05384/08-22 Лист11/1183
Про поточний середній ремонт доріг

391
28.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05486/08-22 Лист22/1200
Про збереження електропостачання об"єкту 
будівництва "Автотранспортна магістраль через 
р.Дніпро у м.Запоріжжя"

392
30.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

05293/08-20 Лист1/13-4109
Про виділення коштів

393
23.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05479/08-41 Лист1/13-4252
Про виділення коштів та внесення змін до 
регіональної програми

394
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

05258/08-36 Лист70/ТО0831-15
Про надання інформації щодо потреби у 
підвищенні кваліфікації державних службовців з 
мовної підготовки

395
23.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05250/08-49 Лист59/6/2-755дск
Про проведення ситуативного експерименту

396
16.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд

05401/08-43 Ухвала908/4919/14
Про перенесення розгляду справи

397
22.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05464/08-43 Ухвала908/4796/14
Про розгляд касаційної скарги

398
20.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

05295/08-23 Лист15-10-2/21631
Про постійний контроль за фітосанітарним станом 
сільгоспкультур

399
20.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Державна інспекція ядерного регулювання України

05187/08-22 Лист1-13/4536
СЕМІНАР 02-06.11.2015
Про участь у семінарі

400
17.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

05133/08-36 Лист5145/0/20-15
Про погодження призначення Мунтянова О.С.

401
15.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

05523/08-24 Лист9533/13/10-15
НАРАДА 11.08.2015
Про учать у нараді

402
22.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

05331/08-22 Лист08/02/02-1610
Про закупівлю програмного забезпечення

403
21.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05296/08-34 Лист02-10920/165
Про персональний склад регіональних комісій з 
питань ТЕБ та НС

404
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05297/08-34 Лист02-10933/161
Про Примірне положення про територіальну 
підсистему

405
24.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

05151/08-35 Лист2260/01/07.4-15
Про соціальну та професійну адаптацію учасників 
АТО

406
09.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05392/08-35 Лист2404/01/07.1-15
Про порядок віднесення осіб до таких, які втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок

407
21.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

51



№
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

05393/08-35 Лист2374/01/07.4-15
Про соціальну та професійну адаптацію учасників 
АТО

408
20.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агенство України з питань відновлення Донбасу

05472/08-35 Лист19/00/15
Про надання інформації щодо потреб внутрішньо 
переміщених осіб

409
29.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

05498/08-24 Лист4133/9/11-15
Про дозволи на спеціальне водокористування

410
24.07.2015від

№
від 30.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05410/08-24 Лист165-01/10/5-15
Про розміщення відеоролику

411
28.07.2015від

№
від 29.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05132/08-27 Лист3092/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заході з підготовки та 
відзначення  25-ої річниці прийняття Декларації 
про державний суверенітет України

412
16.07.2015від

№
від 20.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05360/08-27 Лист3170/27/5
Про методичні матеріали та рекомендації щодо 
вшанування у 2015 році пам`яті князя Київського 
Володимира Великого

413
22.07.2015від

№
від 27.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05394/08-27 Лист3199/27/4
Про участь у щорічній Київській книжковій 
виставці-ярмарку 27-30.08.2015

414
23.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

05283/08-36 Лист1/15-12-587
Про надання інформації щодо випускників 
Національної академії

415
16.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія регулювання електроенергетики України
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05277/08-24 Лист7114/18/61-15
Про ненадання звітності

416
16.07.2015від

№
від 24.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05379/08-24 Лист7093/18/61-15
Про інвестиційну програму ПАТ "Бердянське 
ПТМ"

417
16.07.2015від

№
від 28.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05510/08-24 Лист7417/18/61-15
Про погодження  інвестиційних програм

418
23.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05220/08-36 Лист3903/80-15
Про погодження призначення Кришень О.В.

419
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05506/08-36 Лист151/96/22-15
Про участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської 
спартакіади серед збірних команд держслужбовців 
22-25.09.2015

420
29.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05503/08-44 Лист2187/17-5-1
Про надання інформації щодо наявності матеріалів 
космічної та аерофотозйомки

421
29.07.2015від

№
від 31.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Рахункова палата України

05219/08-20 Лист03-1375
Про надання інформації щодо виконання завдань та 
заходів Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року

422
21.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

05168/08-22 Лист10-33-12799
Про проект рекомендацій конкурсній комісії

423
16.07.2015від

№
від 21.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05211/08-22 Лист10-33-12855
Про надання кандидатури до складу конкурсної 
комісії з продажу пакета акцій ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

424
20.07.2015від

№
від 23.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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