
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.09.15 по 04.09.15

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

06506/08-10 Депутатське звернення04-17/15-673
НДУ НАЙЄМ М. Про надання інформації щодо 
утримання на балансі програмно-апаратних 
комплексів та обладнання системи 
відеоспостереження, відеозапису і трансляції 
зображення, які передані ОДА згідно постанови 
ЦВК від 09.07.2014 №791

1
31.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

06392/08-32 Лист30
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про заборону та обмеження строків полювання

2
26.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06398/08-27 Лист1034
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОЇ 
ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ "ЧЕРВОНА 
РУТА"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
"Червона рута" (18.09-20.09.2015)

3
29.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06399/08-33 Лист683
ICC UKRAIN
Про проведення Міжнародного Фестивалю-Форуму 
"Україна єднає світ" (20.09-27.09.2015)

4
18.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06400/08-27 Лист30/08
ТОВ "СТАТУТ УКРАЇНА"
Про випуск книги інформаційно-видавничого 
проекту "Успішна жінка"

5
25.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06401/08-27 Лист2320
ТОВ "ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проведення конкурсів щодо виховання кадрів 
на селі

6
14.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06436/08-32 Лист08-06/28
ДП "УКРРИБА"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

7
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06447/08-28 Лист39
ТОВ "НМТ"
Про співробітництво щодо зниження смертності від 
мозгового інсульту і черепно-мозгових травм у 
Запорізькій області

8
31.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06464/08-32 Лист10
САДОВИЙ КООПЕРАТИВ "СІЛЬСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНИК"
Про виділення земельної ділянки

9
29.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06470/08-33 Лист2015/09/02-001
GIZ ПРОГРАМА "ПІДТРИМКА УКРАЇНИ В 
УПРАВЛІННІ НС"
Про співробітництво

10
02.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06476/08-26 Лист39/08-15
ТОВ "ФОЛГАТ"
Про концепцію Обласної цільової програми з 
інноваційної комп`ютеризації та підвищення 
енергоефективності закладів освіти

11
17.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06479/08-33 Лист
ДЖЕФФРІ ПАЙЄТТ
Про співробітництво

12
02.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
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

06481/08-27 Лист8/2-2015
МІЖНАРОДНА ГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ 
ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про друкування примірника газети "ДАІшка" для 
дітей-вихованців навчальних закладів

13
01.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06484/08-21 Лист85
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про виділення приміщення

14
02.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06515/08-35 Лист1/1-1337/06-02
Про надання фінансової допомоги підприємствам 
громадських організацій інвалідів

15
26.08.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06528/08-33 Лист2015/9/2-2
THE WORLD BANK
Про візит робочої групи (09.09.2015)

16
02.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства

06513/08-33 Лист339/2015
ПОСОЛЬСТВО ІЗРАІЛЮ
Про розслідування акту вандалізму

17
03.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

06505/08-33 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
Про робочий візит німецької делегації (12.09.2015)

18
03.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

06532/08-43 Лист310/2713/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про рішення суду щодо справи 310/2713/15-ц

19
31.08.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06404/08-09 Доручення36064/0/1-15
( Г.Зубко ) Про засідання міжвідомчої робочої 
групи 02.09.2015 об 17-00

20
31.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3



№
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

06405/08-09 Доручення33219/1/1-15
(А.Яценюк) Про виконання Закону України "Про 
місцеві вибори"

21
31.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06467/08-49 Постанова630
Про внесення змін до постанови КМУ від 
03.09.2008 р. № 774-10 

22
26.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06487/08-09 Доручення34344/1/1-15
(О.Паракуда) Про  звернення Бердянської міської 
ради від 12.08.2015 № 001-4583/40 щодо 
добровільної відмови від права постійного 
користування земельною ділянкою

23
01.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06494/08-03 Розпорядження871-р
Про проведення плану заходів з проведення у 2015 
році Всеукраїнського тижня права

24
26.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06495/08-03 Постанова629
Деякі питання використання у 2015 році коштів, 
передбачених на видання, придбання, зберігання та 
доставку підручників і посібників

25
26.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06520/08-09 Доручення35196/1/1-15
(А.Яценюк) Про відзначення у 2015 році Дня 
захисника України

26
02.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
ДК "Газ України"

06517/08-24 Лист31-14/3307
Про заборгованість суб`єктів господарювання 
області за спожитий газ

27
31.08.2015від

№
від 04.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

06516/08-32 Лист5/1-17/10610-15
Про видачу дозвільних документів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

28
31.08.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

4



№
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

06468/08-33 Лист4322-05/28909-0
Про проведення міжнародної виставки із 
садівництва, квітів та рослин "EXPO 2016 Antalya" 
(23.04.-30.10.2016)

29
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

06473/08-22 Лист03-42/4829
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на жовтень 2015 року

30
31.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06474/08-22 Лист03/42-4819
Про граничні величини споживання електричної 
енергії на жовтень 2015 року

31
31.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

06407/08-27 Лист28-08/10
Про проведення засідання Міжвідомчої робочої 
групи з питань поширення суспільно важливої 
інформації (03.09.2015)

32
28.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06469/08-35 Лист9679/23-1/10-15
Про оформлення житлових субсидій спільно з 
УДППЗ "Укрпошта"

33
31.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06406/08-29 Лист6964/16
Про погодження проекту щодо  Концепції 
Державної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на 2016-2020 
роки

34
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06526/08-27 Лист7138/9.1
Про Всеукраїнську національно-патріотичну акцію 
"Покрова Героїв" у Донецькій області 
(13.10-14.10.2015)

35
03.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

5



№
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

06537/08-44 Лист343/1/6219
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
Про надання інформації щодо використання 
коштів, виділених на будівництво інженерних 
споруд

36
03.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06454/08-36 Лист100367/27422
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників бюджетних установ, що утримуються 
за рахунок місцевих бюджетів

37
27.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06543/08-28 Лист10.03.67/28101
Про відео-селекторну нараду 07.09.2015

38
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06395/08-24 Лист7/9-10089
Про оснащення підприємств комунальної 
теплоенергетики засобами технологічного обліку 
відпуску теплової енергії

39
21.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06402/08-24 Лист7/15-9890
Про показники осередкованої вартості 
спорудження житла 

40
19.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06472/08-24 Лист7/9-10504
Про проведення навчального семінару щодо 
роз`яснення механізмів управління житловим 
фондом

41
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06480/08-21 Лист7/13-10527
Про надання інформації щодо розв`язання 
проблемних питань об`єднання територіальних 
громад

42
02.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06512/08-35 Лист7/10-10569
Про програму житлових субсидій на платіжних 
квитанціях

43
03.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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06534/08-39 Лист7/13-10617
Про проведення перших місцевих виборів 
територіальних громад

44
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06536/08-24 Лист7/9-10583
Про проведення міжнародної науково-практичної 
конференції "Модернізація ЖКГ основа 
забезпечення належного рівня якості життя та 
сталого розвитку громад" (16.09.-18.09.2015)

45
03.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06541/08-24 Лист7/9-10613
Про виконання протокольного доручення 
селекторної наради від 03.09.2015 щодо підготовки 
до опалювального сезону 2015-2016 років

46
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06394/08-35 Лист12743/0/14-15/02
Про залучення внутрішньо переміщених осіб до 
громадських робіт тимчасового характеру

47
21.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

06451/08-23 Лист01/02-25/02807
Про проведення 03.10.2015 Покровського ярмарку

48
31.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

06539/08-24 Лист09/09-569
Про надання інформації щодо об`єкта 
"Реконструкція магістрального водоводу м. 
Дніпрорудне"

49
01.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06540/08-24 Лист09/09-570
Про надання інформації щодо об`єкта 
"Реконструкція приймальної камери очисних 
споруд м.Дніпрорудне"

50
01.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

7
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06408/08-17 Рішення8
Про звернення депутатів Запорізької обласної ради 
до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України

51
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06409/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.02.2011 №15 (зі змінами та доповненнями)

52
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06410/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін до обласної програми "Молодій 
запорізькій родині - доступне житло" на 2013-2017 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 22.11.2012 №16 (зі змінами)

53
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06411/08-17 Рішення18
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2015 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 05.03.2015 №30, зі змінами та 
доповненнями

54
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06412/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
16.01.2015 №9 "Про Програму розвитку 
дорожнього господарства Запорізької області на 
2015 рік"

55
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06413/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)20
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 27.09.2011 №4 зі змінами та 
доповненнями

56
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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06414/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)21
Про внесення змін та доповнень до Програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Запорізькій області на 2013-2016 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.02.2011 №6

57
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06415/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)22
Про внесення змін та доповнень до Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 
Запорізької області на 2010-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
12.11.2010 №4 (зі змінами)

58
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06416/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін та доповнень до Обласної 
цільової програми "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду - ІІІ" на 2015-2018 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
05.03.2015 №26

59
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06417/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)24
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Забезпечення часткової мобілізації на території 
області у 2015 році" (зі змінами), затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 16.01.2015 
№11

60
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06418/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про внесення змін до обласної Програми 
забезпечення законності, правопорядку та захисту 
прав людини в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
31.03.2011 №6 (зі змінами та доповненнями)

61
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06419/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)26
Про внесення змін до обласної програми "Призовна 
дільниця" на 2015-2019 роки, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 05.03.2015 
№3

62
28.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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06420/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)28
Про внесення змін до Регіональної програми 
розвитку охорони здоров`я Запорізької області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 24.12.2012 №10 (зі 
змінами та доповненнями)

63
28.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06421/08-17 Рішення31
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 16.01.2015 №12 "Про обласний бюджет на 
2015 рік" (зі змінами та доповненнями)

64
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06422/08-17 Рішення32
Про звіт Управління капітального будівництва 
облдержадміністрації щодо освоєння коштів 
обласного бюджету в першому півріччі 2015 року 
на об`єктах капітального будівництва

65
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06423/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про хід виконання Програми профілактики та 
лікування серцево-судинних і судинно-мозкових 
захворювань у Запорізькій області на 2013-2017 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
24.12.2012 №11

66
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06424/08-17 Рішення35
Про оголошення території ландшафтним 
заказником місцевого значення в межах міста 
Мелітополь Запорізької області

67
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06425/08-17 Рішення36
Про оголошення території ландшафтним 
заказником місцевого значення в межах 
Григорівської сільської ради Пологівського району 
Запорізької області

68
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06426/08-17 Рішення37
Про внесення змін до рішень обласної ради від 
22.11.2012 №45 та від 31.10.2013 № 40

69
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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06427/08-17 Рішення38
Про надання мисливських угідь у користування 
державному підприємству " Запорізьке 
лісомисливське господарство"

70
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06428/08-17 Рішення39
Про надання мисливських угідь у користування 
"Громадській організації "Запорізька районна 
організація Українського товариства мисливців та 
рибалок"

71
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06429/08-17 Рішення40
Про надання мисливських угідь у користування 
товариству з обмеженою відповідальністю 
"Орловське мисливське господарство"

72
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06430/08-17 Рішення41
Про надання мисливських угідь у користування 
товариству мисливців та рибалок "Олексіївка" та 
внесення змін до рішення обласної ради від 
26.12.1997 №4 "Про надання мисливських угідь у 
користування" (зі змінами та доповненнями)

73
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06431/08-17 Рішення42
Про погодження надання головному комунальному 
підприємству водопровідно-каналізаційного 
господарства "Міськводоканал" Пологівської 
міської ради спеціального дозволу на користування 
надрами на території Запорізької області

74
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06432/08-17 Рішення59
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
17.11.2010 №6 "Про утворення Президії 
Запорізької обласної ради" (зі змінами)

75
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06433/08-17 Рішення61
Про внесення змін до складу комісії обласної ради 
з питань поновлення прав реабілітованих, 
затвердженого рішенням обласної ради від 
31.10.2013 №62

76
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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06434/08-17 Рішення62
Про внесення змін  до рішення обласної ради від 
06.08.1998 №12 "Про делегування повноважень 
обласної ради обласній державній адміністрації" (зі 
змінами та доповненнями)

77
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06435/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)30
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми підвищення якості та ефективності 
виконання представницьких та управлінських 
функцій місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування на території 
Запорізької області на 2012-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
22.11.2012 №15 зі змінами 

78
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06448/08-17 Протокольне дорученняб/н
Про введення в експлуатацію газової котельні КЗ 
"Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат "Паросток" ЗОР

79
01.09.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06449/08-17 Лист3302/01-12
Про розгляд звернення Чапаєвської сільської ради 
щодо внесення змін до проекту Перспективного 
плану формування територій громад Запорізької 
області

80
31.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06457/08-17 Лист01-26/1093
Про копію рішення Запорізької ОР від 27.08.2015 
№55

81
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06458/08-17 Рішення33
Про звіт виконання заходів з енергозбереження 
(заміна вікон) у 2015 році Регіональної програми 
підвищення енергоефективності Запорізької 
області на 2010-2015 роки, затвердженої рішення 
обласної ради від 12.11.2010 №4 (зі змінами)

82
27.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06459/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)27
Про внесення змін та доповнень до Програми 
профілактики та лікування серцево-судинних і 
судинно-мозкових захворювань у Запорізькій 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 24.12.2012 №11

83
27.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06460/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 31.05.2012 №10 (зі 
змінами)

84
27.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06502/08-17 Протокольне дорученняб/н
Про створення робочої групи щодо перевірки КЗ 
"Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти" ЗОР

85
27.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06503/08-17 Лист3543/01-11
Про розгляд звернення обласної Організації 
інвалідів війни та Збройних сил України щодо 
виділення коштів

86
02.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06504/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)29
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 28.03.2013 №28 (зі змінами)

87
27.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06521/08-17 Лист01-26/1115
Про проведення чергової сесії обласної ради 
(22.10.2015)

88
03.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06522/08-17 Лист3569/01-11
Про додаток до раніше надісланого листа (від 
02.09.2015 №06457/08-17)

89
03.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06444/08-22 Лист9093
Про заборгованість за спожиту електроенергію

90
01.09.2015від

№
від 01.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

06441/08-24 Лист51/9448
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про відсутність лімітів природного газу на 
вересень 2015 р.

91
01.09.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06443/08-24 Лист51/94550
ВАТ МК "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Про відсутність лімітів природного газу на 
вересень 2015 р.

92
01.09.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06462/08-22 Лист002-12/13104
Про графік аварійних відключень споживачів 
електричної енергії на 20152016 роки по 
Запорізькій області

93
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

06518/08-22 Лист01/4105
Про вирішення питання продовження 
правовідносин з оренди ПАТ "Укрграфіт" частини 
залізничного цеху ПАТ "ЗАлК"

94
02.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06519/08-22 Лист01/4074
Про вирішення конфліктної ситуації між ПАТ 
"Укрграфіт" та ПАТ "ЗАлК"

95
01.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

06538/08-27 Лист3589
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про створення музею на території військової 
частини

96
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Запорізька АЕС

14



№
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

06482/08-22 Лист29-31/21023
Про створення та зберігання дизельного палива у 
разі виникнення НС на ВП Запорізька АЕС

97
31.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06397/08-22 Лист738
ТОВ "МОКРЯНСЬКИЙ КАМ`ЯНИЙ КАР`ЄР"
Про співробітництво

98
31.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06442/08-24 Лист51/9449
ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Про відсутність лімітів природного газу на 
вересень 2015 р.

99
01.09.2015від

№
від 01.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06471/08-24 Лист06/312
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

100
02.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06477/08-37 Лист4324/11
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Потужного М.М. (інші)

101
02.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06485/08-22 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про розірвання договору щодо перевезення 
пасажирів

102
03.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06511/08-32 Листб/н
ПП "БОРИСФЕН-2000"
Про надання дозволу на проведення 
нормативно-грошової оцінки земельної ділянки

103
03.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06523/08-24 Лист61
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах на послуги водопостачання

104
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

06524/08-20 Лист353
КП "УНІВЕРС" ЗОР
Про приведення кошторисів видатків у 
відповідність до потреби

105
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06525/08-22 Лист4365
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про проведення форуму (15.09.2015)

106
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06529/08-20 Лист07/г
ТОВ "КОРНЕР СЕРВІС"
Про вирішення питання сплати заборгованості за 
виконані роботи

107
03.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06403/08-22 Лист27-01-214
ФІЛІЯ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ"
Про підпорядкування навчального закладу 
Запорізькій ОДА

108
28.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06450/08-36 Лист13/5145
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДНІПРОВСЬКА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА"
Про призначення Касіча Ю.П.

109
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Редакції газет

06437/08-27 Лист157
КП "ГАЗЕТА "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про фінансово-господарську діяльність 
підприємства

110
01.09.2015від

№
від 01.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Учбові заклади

06452/08-26 Лист01-26/1180
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про проведення виборів ректора ВУЗу

111
31.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06533/08-26 Лист2067
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про сесійні заняття та вручення сертифікатів 
(11.09.2015)

112
02.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06542/08-26 Лист01-20/2019
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ"
Про проведення круглого столу (11.09.2015)

113
26.08.2015від

№
від 04.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

06501/08-27 Лист1977/16-05-27/6
Про проведення туристичного фестивалю 
"Відпочивай активно!"

114
02.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06455/08-15 Лист32-07/1299
(М.Кулеба) Про надання інформації щодо 
впровадження в загальноосвітніх навчальних 
закладах інклюзивного та інтегрованого навчання в 
розрізі районів та міст 

115
26.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06456/08-15 Лист03-01/1860
(К.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
методичних матеріалів з питання впровадження в 
Україні політики децентралізації

116
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Президент України

06492/08-02 Указ491/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня незалежності України

117
21.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

06531/08-36 Лист05-29/0922
Про погодження проходження стажування Віля 
В.П.

118
02.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Гуляйпільська райдержадміністрація

06445/08-36 Лист115/01-15
Про погодження звільнення Клименко Л.В.

119
01.09.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06465/08-20 Лист01-16/0902
Про внесення змін щодо видатків на утримання 
установ культури Запорізького району

120
28.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06496/08-36 Лист01-01-29/0846
Про направлення фахівців ОДА для роботи в 
засіданні комісії (04.09.2015)

121
03.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06507/08-36 Лист01-18/601
Про погодження звільнення Плющакова М.М.

122
31.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06508/08-34 Лист1446/01-38
Про перенесення командно-штабних навчань

123
28.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06438/08-36 Лист61-35/0821
Про погодження звільнення Саврасової О.В.

124
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06439/08-36 Лист61-35/0817
Про погодження призначення Саврасової О.В.

125
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

06391/08-45 Лист03/2-220
Про проведення зали для проведення засідання

126
31.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

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

06497/08-43 Ухвала22-ц/778/3671/1
Про ухвалу (рішення) суду від 19.08.2015

127
28.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06500/08-20 Лист09.3-08/364-771
Про направлення копії Протоколів щодо 
порушення бюджетного законодавства

128
31.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ 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

06461/08-44 Лист01/6/5828
Про надання інформації щодо переліку 
підприємств, які будуть забезпечувати потреби ГУ 
ДСНС в особливий період

129
28.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06499/08-34 Лист01/2-2/5825
Про внесення змін до Плану основних заходів 
цивільного захисту області у 2015 році

130
28.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06509/08-34 Лист01/17/5965
Про залучення інженерної техніки до реагування на 
надзвичайні події в осінньо-зимовий період 
2015-2016 років

131
03.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління держземагентства у Запорізькій області

06440/08-32 Лист13-8-0.3-2524/25
Про виділення коштів на розроблення документації 
із землеустрою для учасників АТО

132
25.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

06535/08-41 Лист38/16/1625/2
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
Про надання інформації на протест Прокурора 
Запорізького району

133
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06453/08-43 Лист12/6-19/10675
Про надання кандидатури до нового складу 
регіонального відділення Секретаріату Урядового 
уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини Запорізької області

134
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06510/08-21 Лист04/4-19/10659
Про сприяння РДА у створені належних умов для 
виконання повноважень у сфері реєстрації прав на 
нерухоме майно

135
31.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

06446/08-32 Лист2121/03
Про створення робочої групи

136
31.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

06466/08-20 Лист08-08-15-15/555
Про проведення ревізій бюджетів Приморського і 
Пологівського районів

137
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

06475/08-22 Лист10364/08-27-17-
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
КОМУНАРІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ЗАПОРІЖЖЯ 
Про надання інформації щодо перевірки 
фінансово-господарської діяльності ФОП 
Шевченко А.І.

138
01.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06527/08-44 Лист1184
Про фінансування ремонтно-відновлювальних 
робіт у приміщенні Хортицького РВК

139
04.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

06478/08-35 Лист2773/01-17
Про залучення представника ЗОЦЗ щодо відбору 
інвестиційних проектів для працевлаштування 
внутрішньо переміщених осіб

140
02.09.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

Прокуратура Запорізької області

06483/08-41 Лист19-р
Про звернення директора КП "Облводоканал" 
щодо відключення об`єктів від 
електрозабезпечення

141
28.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06488/08-39 Постанова211
Про Рекомендації щодо порядку контролю за 
надходженням, обліком в використанням коштів 
виборчих фондів місцевих організацій політичних 
партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані 
в багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів 
у депутати в одномандатному виборчому окрузі, 
кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови, старости села, селища 

142
01.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06489/08-39 Постанова213
Про Роз`яснення щодо порядку виготовлення, 
передачі, зберігання та використання  штампа 
"ВИБУВ" під час проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної республіки Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів та старост сіл, селищ

143
01.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06490/08-39 Постанова210
Про форми фінансових звітів про надходження та 
використання коштів виборчих фондів місцевих 
організацій політичних партій, кандидати в 
депутати від яких зареєстровані в 
багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у 
депутати в одномандатному виборчому окрузі, 
кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови, старости села, селища, порядок їх 
складання та проведення аналізу

144
01.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання виборів та референдумів 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

06491/08-39 Постанова212
Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та 
використання печаток територіальних і дільничних 
виборчих комісій з виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної республіки Крим, обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів 
та старост сіл, селищ

145
01.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06493/08-39 Лист21-28-1787
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації щодо 
доступу до бази даних Державного реєстру 
виборців

146
02.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд

06498/08-43 Постанова908/6262/14
Про постанову суду щодо ТОВ "Будівельник-2007"

147
20.08.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

06396/08-35 Лист2817/01/08.1-15
Про проведення інформаційної роботи щодо 
психологічної реабілітації постраждалих учасників 
АТО

148
21.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06530/08-36 Лист02-12950/161
Про погодження проекту постанови

149
02.09.2015від

№
від 04.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

06463/08-36 Лист20530/5/99-99-0
Про погодження призначення Суршка О.В.

150
28.08.2015від

№
від 02.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06393/08-22 Лист188-02/11/5-15
Про проведення семінарів з енергоефективності

151
28.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

06390/08-27 Лист3621/27/4
Про участь у конкурсі на здобуття щорічної премії 
"Українська книжка року"

152
27.08.2015від

№
від 01.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06514/08-27 Лист3659/27/4
Про проведення Всеукраїнського конкурсу на 
краще періодичне друковане видання для дітей та 
юнацтва

153
31.08.2015від

№
від 04.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06486/08-36 Лист167/50/22-15
Про надання інформації щодо кількісного складу 
державних службовців

154
01.09.2015від

№
від 03.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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