
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.08.15 по 21.08.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

06079/08-79 Протокол голови ОДА9
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ: 
п.2 Шлея В.В.   (25.08.2015)
п.3 Шлея В.В.   (26.08.2015)
п.4 Бойко  А.Ю.(27.08.2015)
п.5 Власова Н.Ф. (28.08.2015) 

1
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

06134/08-37 Листб/н
Про нагородження Власенкової Л.М.

2
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06135/08-37 Листб/н
Про нагородження Заєзжай Т.С.

3
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

05988/08-10 Депутатське звернення264
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Вовк Н.В. щодо надання 
роз`яснення стосовно процедури отримання 
земельної ділянки

4
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05989/08-10 Депутатське звернення266
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Мозгіна Ю.А. щодо надання в 
оренду земельної ділянки

5
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05990/08-10 Депутатське звернення257
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Зданевич Н.Ф. щодо надання 
земельної ділянки

6
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05991/08-10 Депутатське звернення265
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Польського М.А. щодо отримання 
земельної ділянки

7
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06113/08-10 Депутатське звернення422-08
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про діяльність ректора Запорізького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
В.Пашкова

8
17.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

06103/08-20 Лист68-0-0/1680
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Про функціонування банківської установи в умовах 
проведення часткової мобілізації

9
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

05987/08-13 Лист280/19-02
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА
Про проведення зустрічі 20.08.2015

10
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06176/08-33 Листб/н
KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ
Про участь у навчальному візиті

11
21.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05999/08-22 Лист4.04-8222
КОНЦЕРН ""УКРОБОРОНПРОМ"
Про підготовку та підписання Меморандуму щодо 
розширення співробітництва з підприємствами 
області

12
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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06004/08-35 Лист12291/0/14-15/13
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПОГАШЕННЯ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ(ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ),...
Про надання інформації щодо потреби коштів 
місцевих бюджетів для своєчасної виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ

13
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06006/08-27 Лист01/972
Про вшанування пам`яті учасників АТО

14
17.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06015/08-44 Лист1/528
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНЕ УГРУПУВАННЯ 
"ПІВДЕНЬ"
Про забезпечення будівельними матеріалами

15
15.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06024/08-36 Лист1625/04.1
ДСФУ "ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛО"
Про погодження призначення Ковбасюка М.О.

16
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06031/08-33 Лист61
ДП "ЦЕНТР РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА"
Про грантові програми фонду "Монсанто"

17
04.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06036/08-36 Лист211/9
АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ 
УКРАЇНИ "УКРЕКСПЕРТ"
Про конкурсний вибір на посаду керівників 
державних підприємств

18
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06128/08-37 Лист38
ОЗШР "КАРПАТСЬКА СІЧ"
Про нагородження Мельника М.К. (інші)

19
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06136/08-33 Лист683
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
МТП
Про проведення 20-27.09.2015 Міжнародного 
фестивалю-форуму "Україна єднає світ"

20
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3
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06152/08-27 Лист368/07
ДП "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР`ЄР"
Про сприяння в передплаті газети

21
17.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06177/08-29 Лист98
ФЕДЕРАЦІЯ ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про зміну директора СДЮШОР з важкої атлетики 
"Спартак" 

22
17.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Партії та громадські організації

06039/08-45 Лист20/2015
ГО "ДЕРЖАВА: ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА"
Про розгляд Меорандуму щодо спільної дії по 
сприянню у відродженні територіальних громад

23
12.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06106/08-28 Лист2/18
ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ
Про захист області від особливо небезпечних 
хвороб

24
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06116/08-38 Лист35/7/8-214
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 
БІЗНЕСУ УКРАЇНИ"
Про надання переліку бюджетоутворюючих та 
перспективних підприємств

25
14.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06166/08-45 Лист18-08/15-64
ГО "ТСЗСУТВФМ "ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС 
"АЗОВ"
Про сприяння в проведенні заходу

26
18.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Суди

06072/08-43 Лист808/410/15/(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про стягнення заборгованості

27
11.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06108/08-43 Лист808/8905/14(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Ярмощука М.А.

28
13.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05972/08-04 Витяг з протоколуВП 88
(А.Яценюк) 7. Про деякі питання з призначення 
житлових субсидій 

29
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05973/08-03 Постанова585
Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань  
погашення заборгованості за спожиті електричну 
енергію та природний газ

30
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05974/08-03 Постанова582
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови Ради Міністрів УРСР від 03.06.1986 № 
208

31
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05975/08-03 Розпорядження809-р
Про затвердження плану заходів з підготовки 
об`єктів паливно-енергетичного комплексу до 
осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його 
проходження

32
05.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05976/08-03 Розпорядження824-р
Про внесення змін до переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, 
у тому числі тих, що фінансуються з метою 
погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської 
служби станом на 01.01.2015

33
30.07.2015від

№
від 17.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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05977/08-04 Протокол наради 
(засідання)

34056/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол наради з головами 
облдержадміністрацій з актуальних питань 
соціально-економічного розвитку регіонів від 
31.07.2015

34
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05978/08-04 Протокол наради 
(засідання)

34220/0/1-15
(А.Яценюк) Про дії центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, пов`язаних із запобіганням 
виникненню пожеж і оперативного реагування на 
них

35
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05979/08-16 Лист13783/0/2-15
(О.Паракуда) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВ, МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ
Про розгляд звернення Вільнянської міської 
організації ветеранів

36
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05980/08-09 Доручення33220/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо створення сприятливих умов 
для надання освітніх послуг дошкільними та 
загальноосвітніми навчальними закладами 
недержавної форми власності

37
13.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05981/08-09 Доручення12721/6/1-15
(О.Паракуда) Про ситуацію, яка склалася в 
Бердянському аеропорту

38
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05982/08-09 Доручення33520/1/1-15
(В.Вощевський) Про забезпеченість фонду оплати 
праці по галузі охорони здоров'я, в тому числі 
індексації грошових доходів

39
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05983/08-09 Доручення33050/1/1-15
(Г.Зубко) НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення Ларіонова В.В.

40
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05984/08-09 Доручення32560/1/1-15
(Г.Зубко)КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦПОЛІТИКИ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про забезпечення житлом осіб, які перемістилися з 
Кримського півострова

41
15.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06032/08-04 Витяг з протоколуВП 84
(А.Яценюк) 4.4. Рішення з окремих питань щодо 
розподілу державних капітальних вкладень на 
розроблення та реалізацію державних 
інвестиційних проектів на наступний бюджетний 
рік

42
30.07.2015від

№
від 18.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06033/08-09 Доручення32072/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ТОВ "ДАБЛ 
ЕМ ІНДУСТРІЯ УТИЛІЗАЦІЇ І ПЕРЕРОБКИ 
ВІДХОДІВ"

43
15.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06034/08-09 Доручення30551/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ТОВ 
"Українська Наукова Інвестиційно-Інноваційна 
Компанія"

44
15.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06094/08-09 Доручення34417/0/1-15
(А.Яценюк) Про підготовку матеріалів до 
розширеного засідання КМУ 26.08.2015

45
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06095/08-09 Доручення33868/1/1-15
(В.Федорчук) Про надання інформації щодо стану 
міжнаціональних відносин і задоволення етнічних 
проблем національних меншин

46
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

06096/08-09 Доручення33387/1/1-15
(А.Яценюк) Про виділення коштів за рахунок 
державних капітальних вкладень

47
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

06097/08-09 Доручення33153/1/1-15
(Р.Греба) Про стан соціально-трудових відносин, 
колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у 
липні 2015 року

48
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06123/08-09 Доручення33889/2/1-15
(А.Яценюк) Про заходи у зв`язку з 75-ми 
роковинами трагедії Бабиного Яру

49
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06124/08-09 Доручення34168/1/1-15
(В.Федорчук) Про забезпечення житлом чемпіонів 
та призерів І Європейських ігор 2015 року

50
17.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06159/08-09 Доручення29522/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ СОБОЛЄВ Є.В.
Про розгляд звернення профспілкогового комітету 
ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект"

51
19.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06160/08-09 Доручення14110/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО 
"Антикорупційна"

52
19.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06161/08-09 Доручення2666/121/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо стану 
виконання протокольного рішення засідання 
Держкомісії з питань ТЕБ та НС від 14.08.2015 № 5

53
19.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06076/08-23 Лист37-18-2-11/1388
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
26.08.2015
Про участь у навчально-практичному семінарі

54
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06163/08-23 Лист37-13-1-11/1420
РЕГІОНАЛЬНА НАРАДА 26.08.2015
Про участь у регіональній нараді

55
21.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

8



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06164/08-23 Лист37-32-7-11/1419
Про надання інформації щодо впровадження у 
загальноосвітніх навчальних закладах програм 
здорового харчування

56
20.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

06018/08-32 Лист5/4-9/9757-15
Про адміністрації регіональних ландшафтних 
парків

57
10.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06019/08-32 Лист5/4--10/9706-15
Про підготовку проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

58
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06035/08-36 Лист5/4-9/9758
Про збереження управління природоохоронним 
напрямком на регіональному рівні

59
10.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06099/08-21 Лист3622-06/27182-0
Про проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення системи адміністративних послуг"

60
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Указ паперовий паперова

06173/08-33 Лист4322-05/27694-0
Про участь у Міжнародній виставці 
сільськогосподарської продукції 16-18.10.2015 у 
м.Батумі (Грузія)

61
20.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06174/08-33 Лист06174/08-33
Про міжнародну логістичну виставку "Новий 
Шовковий Шлях, нові можливості" 06-08.11.2015 у 
м.Чунцін (КНР)

62
20.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06126/08-27 Лист18-08/11
Про розміщення інформаційних сюжетів 
соціального характеру на площинах зовнішньої 
реклами на території області

63
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06007/08-37 Лист1108/8/10-15
Про нагородження Копилової С.В.

64
11.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06092/08-27 Лист360/10/63-15
Про проведення інвентаризації усіх пам`яток 
культурної спадщини

65
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

06087/08-49 Лист220/227/дск
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження лімітів та відсоткових норм 
безоплатного залучення, вилучення та примусового 
відчуження транспортних засобів і техніки у 
підприємств, установ та організацій на особливий 
період"

66
10.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06016/08-26 Лист1/9-379
Про добудову дошкільних навчальних закладів

67
10.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06017/08-26 Лист1/11-11550
Про розгляд звернення Крутія В.І.

68
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06077/08-26 Лист1/9-398
Про надання інформації щодо підготовки 
загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів до 2015/16 навчального року

69
18.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06078/08-28 Лист09-10/896/26363
По опрацювання законопроектів

70
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06156/08-28 Лист19.1-08-570/268
Про надання форм бюджетного запиту

71
20.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

05986/08-45 Лист8/13.4-298-15
Про надання інформації щодо територіальних 
громад, які отримали від облдержадміністрації 
позитивний висновок щодо об`єднання

72
17.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05995/08-24 Лист7/11-9379
Про надання інформації щодо переліку 
підприємств усіх форм власності, які здійснюють 
прийом поверхневого стоку у дощову каналізацію

73
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06010/08-24 Лист7/10-9710
Про цільові показники мінімальної кількості 
домогосподарств, яким мають бути призначені 
житлові субсидії

74
13.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06021/08-20 Лист7/31-9770
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України та 
інших законодавчих  актів України щодо 
удосконалення механізму фінансування 
регіонального розвитку"

75
14.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06042/08-19 Лист8/19-109-15
Про реалізацію інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку

76
14.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06114/08-35 Лист7/10-9910
Про надання інформації щодо стану виготовлення 
та доставки комплектів документів, необхідних для 
оформлення житлових субсидій та проведення 
інформаційно-роз`яснювальної роботи з цього 
питання

77
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05992/08-29 Лист165/59/206-15
Про удосконалення механізму реалізації права на 
захист від дискримінації за ознакою статі

78
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05994/08-29 Лист11845/0/14-15/11
Про внесення змін до нормативно-правових актів у 
сфері оздоровлення та відпочинку дітей

79
06.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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06008/08-34 Лист11943/0/14-15/20
Про виконання бюджетної програми КПКВК 
2501460

80
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06009/08-35 Лист11502/0/14-15
Про соціальну та професійну адаптацію учасників 
АТО

81
30.07.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06012/08-46 Лист11959/0/14-15/17
Про надання списку членів сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь в АТО, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь в зазначеній 
операції

82
10.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06013/08-35 Лист11953/0/14-15/56
Про організацію роботи з надання допомоги 
демобілізованим учасникам АТО та їх сім`ям

83
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06014/08-35 Лист12029/0/14-15/02
Про надання інформації щодо виконання  
Основних напрямів розв`язання проблем зайнятості 
внутрішньо переміщених осіб (АТО)

84
11.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06089/08-29 Лист12493/0/14-15/59
КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ СЕМІНАР 02-04.09.2015
Про участь у семінарі

85
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06098/08-35 Лист12498/0/14-15/5
Про залучення безробітних до роботи з 
оформлення житлових субсидій

86
19.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06111/08-35 Лист12369/0/14-15/57
Про проведення інформаційно-роз`яснювальної 
роботи для сімей, у яких виховуються діти-сироти, 
та діти, позбавлені батьківського піклування

87
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06130/08-35 Лист12494/0/14-15/59
Про сприяння в проведенні соціологічного 
дослідження

88
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів
12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05993/08-20 Лист31-04110-09-9/2
Про підготовку бюджетних запитів до проекту 
державного бюджету на 2016 рік та проекту 
прогнозу державного бюджету на 2017-2018 роки

89
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06110/08-20 Лист31-05220-10-21/

Про проведення аналізу переліку об`єктів

90
19.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06056/08-22 Лист02-4547/44
При списання нарахованих штрафних санкцій

91
10.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06057/08-24 Лист01-4499/44
Про розблокування рахунків КП 
"Бердянськводоканал"

92
06.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06058/08-44 Лист01-4343/44
Про створення штатної одиниці вибухотехніка

93
29.07.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06001/08-44 Лист01/02-19/02578
Про підготовку Програми з фінансування заходів з 
транспортування тіл загиблих, для отримання 
біологічних зразків та проведення експертизи ДНК, 
їх поховання, та перепоховання в разі їх 
ідентифікації (АТО)

94
07.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

06122/08-24 Лист02-15/626-4
Про ліцензію ОСББ "Дружний будинок"

95
14.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
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06151/08-20 Лист02-12/629-2
Про розподіл додаткових коштів субвенції з різниці 
в тарифах

96
17.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

06055/08-32 Лист001-4598/40
Про добровільну відмову від права постійного 
користування земельною ділянкою

97
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

06142/08-24 Лист12/09-534
Про повернення майна

98
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06080/08-10 Депутатське звернення45
ДОР ГУРГУРА К.В.
Про надання інформації щодо необхідності в 
додаткових офісних приміщеннях

99
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06044/08-17 Лист01-26/1016
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ 20.08.2015
Про участь в урочистому засіданні

100
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06091/08-17 Розпорядження174-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
Запорізької облради від 06.08.2015 № 169-р

101
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06175/08-17 Лист01-26/1028
Про фінансування заходів

102
21.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

14
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(адресат)
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"Водоканал"

06046/08-24 Лист8707
Про погашення дебіторської заборгованості

103
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06149/08-24 Лист8834
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

104
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

06153/08-22 Лист58/8994
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду серпня 2015 р КП "Соцкомуненергія"

105
21.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06154/08-22 Лист53/8993
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду серпня 2015 р Концерн "Міські теплові 
мережі"

106
21.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06141/08-22 Лист007-41/12446
Про погодження графіків обмеження споживання 
електроенергії та потужності на 2015-2016 роки

107
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06083/08-22 ЛистЛВ/02-1702
Про узгодження виділення коштів

108
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

06105/08-37 Лист1411/ОК
Про нагородження Гараненка Р.С. (інші)

109
19.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06022/08-22 Лист36
ТОВ "МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД  № 1"
Про розблокування рахунків підприємства

110
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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06059/08-24 Лист11
ТОВ "АКІМЖИЛСЕРВІС"
Про отримання ліцензії по централізованому 
теплопостачанню

111
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06060/08-24 Лист10
ТОВ "АКІМЖИЛСЕРВІС"
Про отримання ліцензії по централізованому 
водопостачанню та водовідведенню

112
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06115/08-22 Лист180/15
ТОВ "СТРОЙ-МАШ-ТОРГ"
Про забезпечення вугільною продукцією

113
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06118/08-32 Лист1/379
ТОВ "АЙС"
Про скасування розпоряджень голови Вільнянської 
райдержадміністрації

114
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06131/08-25 Листб/н
ТОВ "ЕКНОС"
Про торги відбувшиєся 28.07.2015

115
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

06137/08-22 Лист177
ТОВ "АУРУМ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

116
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06037/08-32 Лист966
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки

117
12.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06038/08-32 Лист967
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки

118
12.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

16



№
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Джерело  інформації 
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06047/08-20 Лист186
КП "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА"
Про надання фінансової допомоги

119
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06081/08-41 Лист30/4-10882
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РВ ГУМВСУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо аптек

120
14.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

06086/08-32 Лист59
ДП "ЗАПОРІЖГЕОІНФОРМ"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

121
18.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06139/08-43 Лист14176/4
ВДВС ВАСИЛІВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

122
18.06.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06148/08-41 Лист26/4-4286
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГУМВСУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо реєстрації на 
території області ПГФ з ОГП "Хортицький полк"

123
17.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

06155/08-43 Адвокатський запит102
АДВОКАТ САЛІМОНОВА А.А.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 09.06.015 № 201

124
18.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06165/08-41 Лист2/7-9177
ЖОВТНЕВИЙ РВ ЗМУ ГУМВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛ.
Про надання інформації щодо працівників Служби 
у справах дітей Запорізької міськради та копій 
документів

125
11.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06045/08-24 Лист08/1124
Про фінансування проведення енергетичного 
аудиту

126
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06085/08-30 Лист16-3 ЛОЗС
ГО "ЛОБІСТ"
Про надання інформації щодо дітей-сиріт

127
14.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06090/08-22 Лист39/15
ЗОГО "СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ КОЛІСНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

128
19.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06101/08-23 Лист08/49
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про надання інформації щодо виробників копченої 
та в`яленої риби на території області

129
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06117/08-31 Лист175
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ БОЛГАРСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО "РОДНИНА"
Про визначення місця проведення собору болгар 
Таврії

130
14.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06064/08-24 Лист925
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

131
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06132/08-24 Лист267
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

132
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06107/08-43 Лист322/752/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 07.09.2015

133
13.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06140/08-43 Лист316/165/15-ц
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Про відшкодування майнової шкоди

134
17.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

06120/08-36 Лист2003
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання копій документів

135
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06138/08-26 Лист359
КЗ  "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ"
Про звернення НДУ Артюшенка І. щодо ректора 
інституту Пашкова В.В. 

136
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06157/08-15 Лист02-01/3527
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю пп.2, 4, 5 ст.4 
Указу Президента України від 12.06.2013 № 
329/2013

137
20.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06158/08-15 Лист41-01/627
(О.Дніпров) Про Календар па`ятних дат на 
серпень-грудень 2015 року

138
20.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

05985/08-02 Указ472/2015
Про утворення військово-цивільних адміністрацій

139
13.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06125/08-02 Указ478/2015
Про рішення РНБОУ від 20.07.2015 "Про додаткові 
заходи щодо запровадження безвізового режиму 
між Україною та ЄС"

140
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська 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

06088/08-36 Лист01-32/934
Про погодження призначення Каліберди Є.О.

141
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

06002/08-45 Лист01-51/1232
Про співробітництво з Василівським РВ ГУМВСУ 
в Запорізькій області

142
13.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06050/08-37 Лист05-30/0900
Про нагородження Місюри О.В.

143
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Заводська райадміністрація

06040/08-37 Лист01-11/0523
Про нагородження Гопко В.І.

144
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06066/08-35 Лист01-15/0860
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати на ДП Запорізький центр льотної 
підготовки ім. Покришкіна

145
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06102/08-44 Лист01-05/0877
Про організацію виїзного блок посту

146
19.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06119/08-37 Лист176/2015-к
Про нагородження Курилюка В.Г.

147
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06025/08-44 Лист01-0136/0800
Про облаштування районного військкомату

148
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06052/08-20 Лист01-01-13/0790
Про виділення субвенції

149
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06053/08-36 Лист01-01-29/0787
Про погодження призначення Юхно А.О.

150
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06054/08-36 Лист01-01-29/0788
Про погодження призначення Тюленьової А.В.

151
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06067/08-37 Лист01-01-30/0789
Про нагородження Волкова А.А.

152
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

06068/08-36 Лист01-16/0827
Про погодження проходження стажування 
Куриленка Є.В.

153
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06146/08-36 Лист01-16/0842
Про погодження призначення Підгірної О.М.

154
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06027/08-36 Лист03-02/69-к
Про погодження призначення Філаткіної-Губенко 
Л.В.

155
14.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06065/08-34 Лист01-33/222
Про проведення командно-штабного навчання 
цивільного захисту  з Мелітопольським районом

156
14.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06070/08-24 Лист01-31/212
Про прискорення розгляду ВРУ проекту Закону 
України

157
06.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

06069/08-37 Лист01-24/600
Про нагородження Бородая О.О.

158
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06071/08-37 Лист01-24/601
Про нагородження Курмана С.І.

159
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська 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

06104/08-37 Лист01-18/566
Про нагородження Діхтяра А.О.

160
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06167/08-27 Лист01-27/574
Про забезпечення проводного мовлення

161
20.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06168/08-36 Лист01-18/579
Про погодження звільнення Калюжного В.В.

162
21.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06172/08-36 Лист01-18/577
Про погодження призначення Клименка А.О.

163
21.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

06049/08-37 Лист01-09/623
Про нагородження Орманджи О.І.

164
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06051/08-37 Лист01-06/622
Про нагородження Вєльчева С.Ф. (інші)

165
12.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06082/08-20 Лист01-15/633
Про погашення боргових зобов`язань

166
17.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05871/08-37 Лист01-36/0911
Про нагородження Ліпченка М.М.

167
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05971/08-37 Лист01-36/0911
Про нагородження Ліпченка М.М.

168
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06020/08-37 Лист01-36/0912
Про нагородження Панченко Н.Г.

169
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06145/08-37 Лист01-36/0926
Про нагородження Расихіної О.В.

170
18.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06147/08-36 Лист01-35/0931
Про погодження призначення Якименка В.С.

171
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06121/08-22 Лист01-15/0458
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

172
17.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06026/08-36 Лист61-35/0770
Про погодження звільнення Фещенко Є.О.

173
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Веселівська райрада

06003/08-20 Лист241/01-02
Про виділення міжбюджетного трансферу

174
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райрада

06169/08-32 Рішення30
Про звернення депутатів Куйбишевської райради 
Запорізької області щодо надання дозволу на 
проведення мисливського сезону 2015-2016 років 
на території Куйбишевського р-ну

175
13.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

06084/08-32 Лист02-01-14/521
ШИРОКІВСЬКА СІЛЬРАДА ВАСИЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про затвердження проекту землеустрою

176
13.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі
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06028/08-37 Листб/н
Про нагородження Баранніка В.М.

177
18.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06073/08-43 Лист22-ц/778/4961/1
Судова повістка про виклик до суду на 30.09.2015

178
07.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06143/08-44 Лист09.2-09.1/689-74
Про надання інформації щодо стану виконання 
будівельних робіт (АТО)

179
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06005/08-37 Лист03/5-2/5521
Про нагородження Левченка М.М. (інші)

180
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

06043/08-41 Лист19/2-2114/Рб
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ОХОРОНИ
Про охорону закладів освіти

181
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

06100/08-32 ЛистЗ/П-4608
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

182
19.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

06029/08-23 Лист127/01-15
Про декларування обсягів цукру

183
12.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06030/08-23 Лист128/01-15
Про декларування обсягів зерна

184
12.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

05996/08-20 Лист08-08-15-15/526
Про надання інформації щодо будівництва 
інженерних споруд

185
14.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

06112/08-37 Лист18/01-214
Про нагородження Толочко Л.М.

186
14.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

06023/08-32 Лист01-08/1007
Про отримання речових прав на земельні ділянки

187
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05998/08-44 Лист1056
Про стан виконання мобілізаційних заходів шостої 
черги часткової мобілізації в області 

188
13.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06048/08-44 Лист1082
Про проведення навчальних зборів 01-10.09.2015

189
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06061/08-44 Лист1087
Про притягнення до відповідальності посадових 
осіб

190
18.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06062/08-37 Лист1086
Про нагородження Джиоєва Г.Д. (інші)

191
18.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06063/08-44 Лист1085
Про перенесення строку формування 
Кам`янсько-Дніпровського районного військкомату

192
18.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06150/08-37 Лист1093
Про нагородження Хобота В.П.

193
20.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

06133/08-37 Лист72-р
Про нагородження Біленка О.В.

194
17.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06109/08-43 Лист808/3402/15
Про адміністративну справу за позовом Шлеї В.В.

195
05.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

06170/08-43 Лист73-1168вих15
ПРОКУРАТУРА ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про представництво інтересів 
облдержадміністрації у суді

196
17.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06171/08-43 Лист73-1172вих-15
ПРОКУРАТУРА ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про зміну способу і порядку виконання рішення 
суду

197
18.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05997/08-22 Лист22/1289
Про фінансування об`єкту "Будівництво 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. 
Запоріжжя"

198
11.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06093/08-39 Постанова171
Про Порядок внесення, повернення та 
перерахування грошової застави на місцевих 
виборах

199
10.08.2015від

№
від 19.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06127/08-39 Лист21-38-1638
Про надання інформації щодо стану забезпечення 
виборчими скриньками виборчих дільниць

200
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд
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06074/08-43 Ухвала908/4796/14
Про визнання незаконним та скасування наказу, 
визнання недійсним договору оренди землі

201
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06075/08-43 Ухвала908/4796/14
Про визнання незаконним та скасування наказу, 
визнання недійсним договору оренди землі

202
13.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна служба автомобільних доріг України

06041/08-22 Лист1489/1/5.4-6
Про проведення наради

203
17.08.2015від

№
від 18.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

06000/08-36 ЛистДС-13-28-1000.1
Про погодження призначення Кутікова С.М.

204
11.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

06011/08-35 Лист2718/01/08.1-15
Про соціальну та професійну адаптацію учасників 
АТО

205
12.08.2015від

№
від 17.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06129/08-22 Лист182-02/10/5-15
Про розміщення інформації на офіційному сайті 
облдержадміністрації

206
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06144/08-22 Лист183-01/10/5-15
МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА 
10-13.11.2015
Про участь у виставці

207
19.08.2015від

№
від 20.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

06162/08-44 Лист2368/21-4-3
Про протокольне рішення міжвідомчої наради від 
18.08.2015

208
19.08.2015від

№
від 21.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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