
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.09.15 по 25.09.15

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

07039/08-79 Протокол голови ОДА11
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.1 Антонов А.М. (24.09.2015)
п.2 Клименко В.І. (25.09.2015)
п.3 Мороко В.Г. (28.09.2015)
п.4 Кузьменко О.А. (30.09.2015)

1
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

07060/08-14 Лист04-34/11-234766
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про проведення круглого столу (07.10.2015)

2
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

07008/08-10 Депутатське звернення418/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення колективу Запорізької клінічної 
лікарні

3
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07044/08-10 Депутатське звернення083-з
НДУ ВАНАТ П.М.
Про необхідні обсяги вугілля

4
22.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07085/08-10 Лист102-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про надання інформації щодо фактичної потреби 
Запорізької області в дотації до кінця року

5
24.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ



№
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

Військові частини

06989/08-44 Лист913
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3840
Про надання допомоги

6
16.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07037/08-37 Лист09-08 15
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "РАДА ЖІНОК - 
ФЕРМЕРІВ УКРАЇНИ"
Про нагородження Компанієць Н.П.

7
25.08.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07111/08-35 Лист24/09/2015 вх.
ДОНЕЦЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "АЛЬЯНС"
Про результати проведеного моніторингу щодо 
забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб

8
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06987/08-33 Лист67/5
ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ 
"ПРОМІС"
Про проведення установчого засідання 
Спостережної ради Проекту ПРОМІС

9
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07018/08-28 Лист10/482
ДП "САНАТОРІЙ ДНІПРОВСЬКИЙ"
Про оздоровлення учасників АТО

10
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07084/08-35 Лист136
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЖИЛЕНКО Н.О.
Про виплату заборгованості із заробітної плати 
колишнім працівникам ВАТ НДІ "Перетворювач"

11
21.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07086/08-27 Лист207
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення семінарів з обміну досвідом у 
сфері культурної політики

12
22.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

07105/08-24 Лист100-1699
ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ"
Про співробітництво

13
14.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07127/08-27 Лист1/474
ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДІЛОВОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
"УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про проведення Всеукраїнської виставки 
"Український сувенір 2015" (05.11-08.11.2015)

14
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

07097/08-43 Лист322/752/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду в справі 322/752/15

15
07.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07124/08-43 Лист322/751/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі №322/751/15

16
21.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06991/08-03 Постанова706
Про затвердження нового складу Міжвідомчої 
комісії з вивчення проблемних питань, пов`язаних з 
діяльністю електрометалургійних підприємств

17
16.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06993/08-09 Доручення15665/02/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд листа громадської 
організації "Антикорупційна" від 09.09.2015 № 71

18
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06994/08-09 Доручення37883/1/1-15
(В.Кириленко ) Про розгляд звернення НДУ 
Бондарь В.В.  від 10.09.2015 № 01.2-11/121, щодо 
звернення громадянки Понарьової В.Г.

19
17.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Охорона здоров'я 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

06995/08-09 Доручення15629/0/2-15
(Р.Греба)  Про надання інформації, щодо 
отримання та передачу службової кореспонденції 
засобами СЕВ

20
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06996/08-09 Доручення15637/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО 
"Всеукраїнське бюро люстрації та протидії корупції 
від 03.09.2015 р. № 279 

21
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

06997/08-09 Доручення36899/1/1-15
(А. Яценюк) Про надання відповіді на лист 
Запорізької ОДА від 04.09.2015  № 08-21/2340, 
щодо передачі майна ДП "Хлібна база " 74"

22
17.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06998/08-09 Доручення13251/8/1-15
(В.Кириленко) Про надання інформації, щодо 
виконання підпункту 1, б) пункту 3 доручення КМУ 

23
17.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06999/08-09 Доручення31861/3/1-15
(Г.Зубко) Про виконання доручення КМУ від 
21.08.2015 № 31861/1/1-15, щодо державних 
інвестиційних проектів

24
16.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07000/08-04 Протокол селекторної 
наради(Г.Зубко) Про рішення за результатами селекторної 

наради з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати працівникам бюджетної сфери, 
реалізації проектів, які фінансуються за рахунок 
державного фонду регіонального розвитку у 2015 
році, а також ходу прийому/здачі збудованих 
фортифікаційних споруд

25
15.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07004/08-39 Постанова350
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 3 вересня 2015 року №217

26
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07029/08-09 Доручення39041/0/1-15
(А.Яценюк) Про надання інформації, щодо зміни 
штатної та фактичної чисельності працівників

27
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

07064/08-03 Розпорядження936-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
04.08.2013 р. № 102-р

28
16.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ паперовий паперова

07065/08-03 Постанова713
Про внесення змін до постанови КМУ від 
16.02.2011 р № 232

29
16.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07066/08-04 Витяг з протоколуВП 94
6. Про стан виконання центральними органами 
виконавчої влади завдань з децентралізації 
повноважень органів виконавчої влади у 
відповідних сферах та удосконалення 
територіальної організації влади

30
02.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07067/08-03 Постанова716
Про внесення змін до Порядку ведення особових 
справ державних службовців в органах виконавчої 
влади

31
16.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07068/08-03 Розпорядження938-р
Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

32
16.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07089/08-09 Доручення14/289/1-15
(В. Кириленко ) Про надання інформації, щодо 
прискорення проведення роботи з передачі 
державного майна у комунальну власність

33
23.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07090/08-09 Доручення38508/1/1-15
(В.Кириленко) Про надання інформації, щодо 
проведення засідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при КМУ

34
22.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

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

07091/08-03 Постанова723
Про внесення змін до Порядку та умов надання у 
2015 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та 
постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, водовідведення, 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню та/або іншим підприємствам 
централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, яка виникла у зв`язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії та послуг з централізованого 
водопостачання, водовідведення, опалення та 
постачання гарячої води тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування

35
02.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07092/08-03 Постанова731
Про підвищення оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної 
сфери

36
16.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07093/08-03 Постанова732
Деякі питання оплати праці працівників 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення місцевих державних 
адміністрацій та виконавчих органів міських і 
районних у містах рад

37
16.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07094/08-03 Постанова733
Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 2 вересня 2015 р. №670

38
16.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07095/08-03 Постанова720
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 травня 2002 р. і від 20 лютого 2013 
№123

39
14.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання виборів та референдумів 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

07096/08-03 Постанова727
Деякі питання стабілізаційної дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам

40
16.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07113/08-49 Доручення177/0-15-ДСК
(Р.Греба) Про постанову КМУ від 21.03.2007р. № 
507

41
23.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07010/08-23 Лист37-13-7-11/1542
Про проведення Міжнародної виставки 
"ІнтерАГРО-2015"

42
17.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07012/08-23 Лист37-21-4-11/1563
Про проведення селекторної наради (22.09.2015)

43
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07108/08-23 Лист37-13-7-11/1586
Про проведення агропромислової виставки 
"АгроЕкспо - 2015" (01.10-03.10.2015)

44
24.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07016/08-22 Лист5/1-10/11518-15
Про аудит проектів цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

45
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07114/08-32 Лист5/1-8/11515-15
Про водогосподарську обстановку на водних 
об`єктах

46
18.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06986/08-33 Лист4021-07/30645-0
Про розробку проектних пропозицій щодо 
забезпечення ефективної реалізації положень Угод 
між Урядом України та Урядом США

47
15.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07033/08-33 Лист4201-06/31249-0
Про проведення міжнародної виставки 
"LISDEREVMASH`2015"

48
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07038/08-33 Лист4201-06/31250-0
Про проведення міжнародного книжкового 
ярмарку (04.11-14.11.2015)

49
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07125/08-33 Лист4201-06/31857-0
Про проведення міжнародної виставки "Jordan 
Build 2015" (09.11-12.11.2015)

50
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07034/08-33 Лист650/17-200-2292
Про виконання Програми співробітництва України 
з країнами Африки на період 2013-2015 рр.

51
16.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07055/08-33 Лист323/2015
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Про проведення семінару з питань міжнародної 
безпеки

52
21.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07015/08-35 Лист10373/18/10-15
Про створення сприятливих умов життєдіяльності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення

53
17.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07001/08-29 Лист7500/3.3
Про надання пропозицій до проекту Державної 
цільової соціальної програми "Молодь України" на 
2016-2020 роки"

54
17.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07028/08-28 Лист19.1-09-646/304
Про надання реєстру планових зобов`язань

55
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07045/08-20 Лист7/19-11340
Про надання інформації щодо стану використання 
коштів державного фонду регіонального розвитку

56
22.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07087/08-34 Лист7/11-11399
Про надання інформації щодо особового складу та 
техніки, які можуть залучатися до реагування на 
НС осінньо-зимового періоду

57
23.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07021/08-35 Лист14282/0/14-15/5
Про надання інформації щодо активізації роботи з 
призначенням та наданням населенню житлових 
субсидій

58
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07081/08-35 Лист14349/0/14-75/18
Про погодження проекту Закону України

59
22.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07112/08-35 Лист14240/0/14-15/17
Про забезпечення житлом членів сімей загиблих 
учасників АТО

60
18.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07040/08-36 Лист31-08000-05-5/2
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників

61
22.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07110/08-20 Лист31-08020-05-7/3
Про збільшення видатків

62
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

07115/08-22 Лист02-5247/45
Про забезпечення населення скрапленим газом

63
16.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07117/08-22 Лист01-5369/27
Про організацію пасажирських перевезень у 
м.Бердянськ

64
18.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07122/08-22 Лист01-5390/36
Про участь в інформаційному семінарі 

65
25.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

07134/08-34 Лист01-01-47/3529
Про проведення перевірки цивільного захисту 
м.Енергодара

66
21.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07135/08-37 Лист01-01-51/3544
Про нагородження Коцюруби А.П. (інші)

67
22.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міська рада

07007/08-39 Лист09/02-23/03134
Про підготовку до проведення чергових місцевих 
виборів

68
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

07138/08-24 Лист12/09-651
Про недопущення припинення подачі напруги 
Таврійському експлуатаційному цеху 
водопостачання 

69
22.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

07036/08-17 Розпорядження187-р
Про скликання сорок сьомої позачергової сесії 
Запорізької обласної ради шостого скликання

70
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07061/08-17 Лист01-26/1165
Про участь у позачерговій сесії обласної ради

71
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07128/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)1
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

72
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07129/08-17 Рішення2
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

73
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07130/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки ветеранів війни, 
праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп 
населення, що перебувають у складних життєвих 
обставинах "Назустріч людям" на 2015-2019 роки. 
затвердженої рішенням обласної ради від 
25.12.2014 №28, зі змінами

74
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07131/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про внесення змін до обласної Програми 
підвищення якості та ефективності виконання 
представницьких та управлінських функцій 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування та території Запорізької 
області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 22.11.2012 №15, зі змінами

75
24.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07025/08-22 Лист53/10117
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про відсутність природного газу на ІІІ декаду 
вересня 2015 р.

76
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07026/08-22 Лист53/10116
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність природного газу на ІІІ декаду 
вересня 2015 р.

77
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

07013/08-22 Лист01/4369
Про проведення зустрічі з генеральним директором 
ПАТ "Укрграфіт"

78
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07047/08-37 Лист5598/19
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Піязенко В.О.

79
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07048/08-43 Листб/н
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про відзив на апеляційну скаргу по справі 
908/3773/15

80
22.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07052/08-32 Лист10/4813
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про надання в оренду земельну ділянку

81
21.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07053/08-20 Лист531
ПАТ "ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКІВ"
Про надання допомоги у вирішені питань 
фінансового стану підприємства

82
21.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07072/08-32 Лист14
ТОВ "ВО "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
Про надання погодження на передачу в суборенду 
"НВО "Рибний дім" земельної ділянки

83
21.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07077/08-37 Лист61
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Винника О.М.

84
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07101/08-24 Лист63
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про вирішення питання щодо надходження коштів 
за виконані роботи

85
23.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07109/08-24 Лист12/09
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про виконання робіт по договору №16/15

86
25.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07017/08-27 Листб/н
МУСУЛЬМАНСЬКА РЕЛІГІЙНА ОБЩИНА 
"ЯКТИ ЮЛ"
Про проведення круглого столу (30.09.2015)

87
19.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07020/08-45 Лист1809/36
ОФІС РЕФОРМ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення семінару (25.09.2015)

88
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07046/08-32 Лист1468/24
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

89
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07054/08-32 Лист31
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про обмеження територій мисливських угідь до 
полювання

90
17.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07057/08-37 Листб/н
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про нагородження Притули О.Л.

91
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07071/08-32 Лист12-09/15
ТОВ ПОХОВАЛЬНИЙ БУДИНОК "ЖАЛОБА"
Про розірвання договору суборенди земельної 
ділянки

92
21.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07076/08-44 Лист202
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ 
ФОНД "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання допомоги

93
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07080/08-37 Листб/н
РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про нагородження Куліковської Н.Д. (інші)

94
22.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07082/08-43 Листб/н
ВЕЛИКА РАДА СПІЛКИ КОЗАКІВ 
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО 
ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про вирішення конфліктної ситуації

95
24.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07083/08-32 Лист32
ПРИМОРСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК 
Про відновлення полювання

96
22.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07103/08-37 Лист01-13-2579
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 
ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про нагородження Мамедова А.М. (інші)

97
23.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07132/08-44 Лист4/2686
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про військовозобов`язаних, яким анульовані 
відстрочки від призову на період мобілізації та у 
воєнний час

98
14.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Учбові заклади

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07136/08-37 Лист06/1874
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про нагородження Пачева С.І. (інші)

99
22.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

06990/08-33 Лист2070/16-05-1/6-1
Про проведення інвестиційного форуму 
"Миколаївщина - надійний партнер" 09.10.2015

100
14.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06992/08-15 Лист43-01/1183
(Р.Павленко) Про проведення круглих столів 

101
19.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07050/08-15 Лист09-07/606
Про зняття з контролю виконання листа АПУ від 
25.03.2010 №9-5/411 щодо про громадян України, 
яким виповнюється 100, 105, 110 років 

102
22.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

07121/08-15 Лист32-07/1430
(М.Кулеба) Про стан дитячих закладів з 
інтернатною формою виховання 

103
18.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

07019/08-34 Лист01-43/1480
Про зарахування практичної допомоги 
Василівській РДА щодо реалізації заходів у сфері 
цивільного захисту населення

104
16.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07104/08-22 Лист01-30/1496
Про сприяння у вирішенні проведення взаємозаліку 
КП "Облводоканал" перед ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

105
21.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація
15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

07116/08-36 Лист05-29/1000
Про погодження призначення Трошиної Т.В.

106
23.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07078/08-37 Лист01-01-31/0819
Про нагородження Щетініна О.О.

107
22.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07027/08-36 Лист01-20/0765
Про погодження стажування Шаповал Л.С.

108
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07074/08-20 Лист121/01-23
Про вирішення питання щодо не застосування 
штрафних санкцій до КЗ "Гуляйпільська 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів"

109
22.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07106/08-36 Лист03-12/0481
Про звільнення Малик М.О.

110
22.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Орджонікідзевська райадміністрація

07058/08-37 ЛистМ-0502
Про направлення за належністю документів Мяуса 
О.С. щодо надання посвідчення до медалі "За 
доблесну працю у ВВВ 1941-1945 рр."

111
18.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07056/08-36 Лист01-18/685
Про погодження звільнення Садового М.М.

112
15.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07102/08-36 Лист01-18/693
Про погодження звільнення Позднякової Т.Б.

113
23.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

16



№
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

07073/08-36 Лист01-35/1080
Про погодження призначення Одинокого О.М.

114
18.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07011/08-32 Лист533
ЖОВТНЕВА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення ситуації з ГУ Держгеокадастром у 
Запорізькій області

115
16.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

07031/08-20 Лист01-07/0322
Про виділення коштів

116
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

07041/08-37 Лист04-12/0987
Про нагородження Бідника С.В. (інші)

117
22.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

07032/08-09 Лист01-27-07/529
Про нагородження Сагайдака Д.І. (інші)

118
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

07075/08-20 Лист5/1692
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

119
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

07006/08-45 Лист380/03-17
Про участь фахівців апарату ОДА у проведенні 
навчання

120
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07100/08-20 Лист09.3-08/388-836
Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

121
22.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07022/08-41 Лист14/1225
ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Про переоформлення земельної ділянки м. 
Запоріжжя вул. Новокузнецька б.48

122
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07023/08-41 Лист14/1226
ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Про переоформлення земельної ділянки 
м.Запоріжжя вул.Макаренко

123
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07024/08-41 Лист14/1227
ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Про переоформлення земельної ділянки м. 
Мелітополь вул. Молочна

124
21.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07059/08-41 Лист8/2-791
Про виділення коштів 

125
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07079/08-41 Лист48/7461
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙВІДДІЛ ГУ МВСУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про розкрадання майна з території бази відпочинку 
"Альбатрос"

126
23.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07126/08-41 Лист19/2-2386
Про роботу Управління Державної служби охорони 
при ГУМВС України в Запорізькій області щодо 
технічної та фізичної охорони об`єктів 
водопостачання

127
15.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07133/08-41 Лист6/9261
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації

128
25.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07012/08-43 Ухвала908/2630/13
Про ухвалу суду по справі щодо ТОВ "Ріск"

129
17.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

07118/08-22 ЛистВ.о.Н-21/983
Про співробітництво щодо надання послуг з 
перевезення пасажирів залізничним транспортом у 
приміському сполученні

130
21.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

07099/08-37 Лист86-р
Про нагородження Поплавки М.М. та Пилипенка 
А.П.

131
23.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07049/08-44 Лист304/1/пр
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 04.03.2015 №75

132
21.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07069/08-44 Лист1303
Про підключення Веселівського районного 
військового комісаріату до електропостачання 

133
22.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07070/08-43 Лист808/5550/15/306
Про судове засідання за позовом Приморської 
міськрайонної організації Українського товариства 
мисливців та рибалок

134
18.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ паперовий паперова

07098/08-43 Лист808/7285/15/310
Про копію ухвали про відкриття провадження в 
справі від 17.09.2015 №808/7285/15

135
21.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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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

07051/08-22 Лист48/т-1116
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В 
ЗАП.ОБЛ.
Про стан готовності об`єктів теплопостачання до 
опалювального сезону 2015/2016 рр.

136
18.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

07009/08-23 Лист/3/2143
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Про надання інформації щодо посвідчення 
тракториста Жука В.Ф.

137
13.08.2015від

№
від 21.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07042/08-49 Лист59/20-7028дск
Про вжиття заходів із запобігання терористичним 
проявам

138
18.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07043/08-47 Лист59/33-3860нт
Про вдосконалення систем захисту інформаційних 
ресурсів Запорізької ОДА

139
18.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07002/08-39 Постанова351
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

140
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ 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

07003/08-39 Постанова335
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25 жовтня 2015 року

141
18.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07035/08-39 Постанова353
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

142
20.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ паперовий паперова

07062/08-39 Постанова356
Про Роз`яснення щодо встановлення результатів 
виборів депутатів ВР Автономної Республіки Крим, 
обласної, районної, міської, районної в місті ради у 
багомандатному виборчому окрузі

143
21.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07063/08-39 Постанова355
Про Роз`яснення щодо складання протоколу 
дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці після закінчення 
голосування на виборах депутатів ВР Автономної 
Республіки Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах рад, сільських, селищних, 
міських голів на старост сіл, селищ

144
21.09.2015від

№
від 23.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07120/08-39 Постанова362
Про Роз`яснення щодо застосування деяких 
положень Закону України "Про місцеві вибори " 
під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у 
депутати обласних, районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних рад, кандидатів на посаду сільського, 
селищного, міського голови та старости села, 
селища, висунутих місцевими організаціями 
політичних партій на чергових, позачергових та 
перших місцевих виборах

145
23.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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07123/08-39 Постанова364
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

146
23.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07014/08-33 Лист02-13606/163
Про проведення Міжнародного виставкового 
форуму "Технології захисту/Пож Тех-2015" 
(22.09-25.09.2015)

147
15.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07137/08-35 Лист02-12388/263
Про надання на розгляд і погодження Регіональний 
план першочергових заходів з профілактики 
травматизму невиробничого характеру на 2016 рік

148
21.09.2015від

№
від 25.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07030/08-24 Лист194-02/10/5-15
Про щоденну трансляцію відеороліку "Утеплення 
будинку"

149
11.09.2015від

№
від 22.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07107/08-24 Лист204-01/13/5-15
Про надання інформації щодо впровадження 
енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому 
освітленні населених пунктів

150
24.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

07005/08-36 Лист1/15-12-674
Про зарахування слухачів до Національної академії

151
15.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

07088/08-44 Лист2634/18-1-17
Про виконання протокольного доручення, щодо 
виконання рішень Ради національної безпеки і 
оборони України від 02.09.2015 року

152
21.09.2015від

№
від 24.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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№
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06988/08-21 Лист10-16-16263
Про формування переліку потенційних об`єктів 
оренди

153
14.09.2015від

№
від 21.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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