
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 12.10.15 по 16.10.15

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

07647/08-79 Протокол голови ОДА12
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.2  Слепян Е В   (22.10.2015)
п.3  Шишинашвілі  Л Р (26.10.2015)

1
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ паперовий паперова

Заступники голови ОДА

07720/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Грицаненка В.В. (інші)

2
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07579/08-01 Закон України692-VIII
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 
організації праці про основні цілі та норми 
соціальної політики № 117

3
16.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07580/08-01 Закон України691-VIII
Про ратифікацію Договору про дружні відносини і 
співробітництво між Україною та Республікою 
Парагвай

4
16.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07581/08-01 Закон України697-VIII
Про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про розміщення, проектування та 
будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької 
АЕС"

5
16.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ 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

07582/08-01 Закон України696-VIII
Про припинення дії Угоди між КМУ та Урядом РФ 
про співробітництво в будівництві енергоблоків № 
3 та 4 Хмельницької АЕС

6
16.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07583/08-01 Закон України688-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення інвалідів автомобілями

7
15.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07584/08-01 Закон України680-VIII
Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2015 рік"

8
15.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07585/08-01 Закон України695-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Словацької Республіки про військові поховання

9
16.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07586/08-01 Закон України694-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Чеської Республіки про військові поховання

10
16.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07587/08-01 Закон України693-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Королівством Іспанія про здійснення оплачуваних 
видів діяльності  членами сімей, які  перебувають 
на утриманні дипломатичного, консульського, 
адміністративного і технічного персоналу 
дипломатичних представництв та консульських 
установ

11
16.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07588/08-01 Закон України685-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
визначення дати початку тимчасової окупації

12
15.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Народні депутати України

07574/08-10 Депутатське звернення367
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення колективу КНДЗ "Ясла-садок № 5 
"Казочка" ВМР Вільнянського р-ну щодо 
отримання ними індексації заробітної плати

13
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2



№
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

07575/08-10 Депутатське звернення372
НДУ  КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Базовкіної Н.Д. щодо відновлення  
маршрутів рейсу автобусу  с.Солоне Вільнянського 
р-ну - Запоріжжя та Запоріжжя - Солоне 
Вільнянського р-ну

14
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07576/08-10 Депутатське звернення369
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Миколюк С.Ю. щодо ремонту 
автодороги

15
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07637/08-10 Депутатське звернення20 75458
НДУ АБДУЛЛІН О.Р.
Про звернення Івашкіної В.А. щодо надання 
допомоги на лікування чоловіка

16
09.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07689/08-10 Депутатське звернення112/281
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про звернення Приморської МРО УТМР щодо 
проведення осіннього сезону полювання на 
території району

17
15.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07698/08-10 Депутатський запит11/10-470
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про забезпечення житлом сімей 
військовослужбовців, загиблих під час проведення 
АТО

18
09.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

07641/08-29 Лист1-2399/15-82
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 21-22.10.2015
Про участь у міжнародній конференції

19
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

07622/08-22 Лист1/1/8-10/1643
ПАТ ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
Про надання допомоги Запорізькому облавтодору

20
06.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ 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

07684/08-44 Лист4
ГУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про візуальні дефекти лиття

21
09.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07703/08-22 Лист23/395
ПАТ "ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ"
Про співробітництво

22
05.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07712/08-18 Лист1777/1-15
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом вересня 2015 року

23
07.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07590/08-03 Розпорядження1031-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
КМУ від 16.05.2014 № 523

24
30.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07591/08-03 Постанова793
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 
КМУ від 11.03.2015 № 93

25
30.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07592/08-16 Лист16789/0/2-15
Про надання переліку електронних адрес, з яких 
надсилаються офіційні повідомлення для 
розміщення на Урядовому порталі

26
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07593/08-09 Доручення41293/0/1-15
(А.Яценюк) За результатами зустрічі 
Прем`єр-міністра України з педагогічними 
працівниками 02.10.2015

27
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

07594/08-09 Доручення10648/23/1-15
(Р.Греба) Про  проведення інвентаризації майна 
загальносоюзних об`єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР

28
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

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

07595/08-16 Лист16800/0/2-15
(В.Сігріянська) Про надання інформації щодо 
фактів корупційних правопорушень та здійснені 
заходи із запобігання і протидії корупції

29
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

07596/08-16 Лист16833/0/2-15
(О.Паракуда) Про використання обладнання

30
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07597/08-09 Доручення40550/1/1-15
(А.Яценюк) Про відзначення 25-ї річниці 
Студентської революції на граніті

31
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07598/08-09 Доручення41028/1/1-15
Про внесення зміни до Указу Президента України 
від 18.03.2015 № 150

32
07.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07599/08-09 Доручення41324/0/1-15
(А.Яценюк) Про надання адміністративних послуг 
ДМС через центри надання адміністративних 
послуг

33
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07600/08-09 Доручення38393/1/1-15
(Р.Греба) Про лист проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID)

34
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07601/08-04 Витяг з протоколуВП 89
(А.Яценюк) Про нагородження Герасимюк І.П.

35
19.08.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07631/08-09 Доручення41866/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 15.10.2015
Про участь у селекторній нараді

36
12.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07633/08-04 Витяг з протоколуВП 102
(А.Яценюк) 1. Про засади подальшого 
реформування земельних відносин та 
функціонування ринку землі

37
23.09.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07634/08-04 Витяг з протоколуВП 102
(А.Яценюк) Про проекти постанови КМУ

38
23.09.2015від

№
від 13.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

07668/08-03 Постанова821
Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року

39
07.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07669/08-03 Розпорядження1033-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки 
(загальнодержавні витрати) на 2015 рік, та 
перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 
році

40
05.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07670/08-09 Доручення25859/11/1-15
(Г.Зубко)  До плану заходів з реалізації у 2015 році 
комунікаційної підтримки реформ

41
02.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07671/08-09 Доручення40388/1/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо виконання 
доручень КМУ від 10.08.2015 № 33315/0/1-15 та 
від 18.09.2015 № 38695/0/1-15

42
12.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07672/08-09 Доручення25749/4/1-15
(А.Яценюк) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про підтоплення територій 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну області

43
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07673/08-09 Доручення40463/1/1-15
(В.Кириленко) Про перегляд списків (переліків) 
пам`яток історії та культури

44
08.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07674/08-09 Доручення41486/1/1-15
(А.Яценюк) За результатами наради Президента 
України та Прем`єр-міністра України з головами 
облдержадміністрацій від 05.10.2015

45
12.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07675/08-09 Доручення12721/8/1-15
(О.Паракуда) Про ситуацію, яка склалася в 
Бердянському аеропорту

46
12.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07683/08-09 Доручення42383/0/1-15
(А.Яценюк) Про проведення моніторингу стану 
матеріально-технічного забезпечення виборчих 
комісій

47
15.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07630/08-41 Лист37-29-11/16761
Про надання інформації щодо проведення 
системного аналізу результатів діяльності 
уповноважених підрозділів (осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції

48
12.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

07648/08-23 Лист37-15-11/16586
Про будівництво підприємств по забою худоби

49
08.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07642/08-32 Лист5/1-8/12173-15
Про надання кандидатури до складу міжвідомчої 
робочої групи

50
02.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07646/08-32 Лист5/1-8/12388-15
Про надання кандидатури до складу 
Координаційної ради

51
07.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07618/08-33 Лист2101-27/33199-0
Про надання інформації щодо ТОВ "ВАЙН-ХОЛЛ"

52
07.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07625/08-25 Лист3631-04/33681-0
Про проведення XVIII Всеукраїнського чемпіонату 
з перукарського мистецтва

53
12.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07696/08-33 Лист4312-06/34164-0
Про візит Президента України до Туркменістану

54
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07704/08-25 Лист3305-04/33429-0
Про проведення навчання щодо запровадження 
системи електронних закупівель

55
08.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07716/08-35 Лист3912-05/34179-0
Про виконання підпункту першого пункту 1 Плану 
заходів

56
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07726/08-21 Лист3931-04/34387-0
Про показники фондовіддачі для розрахунку 
концесійних платежів

57
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

07610/08-27 Лист08-10/10
Про розповсюдження сюжетів на носіях зовнішньої 
реклами

58
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07705/08-37 Лист5261/10/14-15
Про нагородження Сюляєва Д.С. (інші)

59
12.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07615/08-24 Лист8/10-1117-15
Про розгляд звернення ОВУЖКГ м. Вільнянськ

60
17.09.2015від

№
від 12.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07656/08-24 Лист7/11-12160
Про надання інформації щодо ліквідації наслідків 
негоди

61
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07657/08-19 Лист7/19-12178
Про надання переліку інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

62
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

07686/08-24 Лист7/10-11863
Про визначення учасників розрахунків які мають 
право отримати компенсацію заборгованості з 
різниці в тарифах на послуги водопостачання і 
водовідведення

63
05.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07616/08-35 Лист15225/0/14-15/17
Про зняття з контролю пунктів Плану заходів, 
затвердженого розпорядженням КМУ від 
31.03.2015 № 359-р

64
07.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07643/08-30 Лист13437/0/14-15/57
Про надання інформації щодо стану виплат 
державної соціальної допомоги на прийомних дітей 
та дітей-вихованців

65
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07645/08-35 Лист15478/0/14-15/08
НАРАДА 16.10.2015
Про участь  у нараді

66
13.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07708/08-46 Лист15279/0/14-15/17
Про акт приймання-передачі житла для сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в АТО

67
08.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07709/08-30 Лист15314/0/14-15/57
Про необхідність у здійсненні перевірок закладів та 
установ стаціонарного перебування дітей

68
08.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07710/08-35 Лист15400/0/14-15/01
Про виконання рекомендацій доповіді 
Уповноваженого ВРУ з прав людини за 2014 рік 
"Моніторинг місць несвободи в Україні: стан 
реалізації національного превентивного механізму"

69
12.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07711/08-35 Лист15164/0/14-15/24
Про передачу легкових автомобілів, визнаних 
гуманітарною допомогою

70
07.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

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

07608/08-20 Лист31-07010-07-21/
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 13.10.2015
Про стан виплати заробітної плати працівникам 
бюджетної сфери

71
12.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07694/08-20 Лист31-07010-07-7/3
Про виплату заробітної плати працівникам 
бюджетної сфери

72
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

07695/08-27 Лист9.4-14/73
Про надання інформації щодо друкованого ЗМІ, у 
якому розміщуються оголошення про виклик до 
суду

73
09.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07626/08-20 Лист001-5906/35
Про перерозподіл коштів

74
12.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Дніпрорудненський міськвиконком

07699/08-22 Лист12/09-710
Про подачу напруги Таврійському 
експлуатаційному цеху водопостачання та 
водовідведення КП "Облводоканал"

75
12.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07640/08-46 ЛистП-0340-1
Про виділення коштів для придбання житла родині 
звільненого військовослужбовця Поваліхіна О.М.

76
06.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10



№
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

07658/08-20 Лист02-24/776-2
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

77
09.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

07654/08-17 Лист01-26/1259
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ ТА 
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 20.10.2015
Про участь у засіданнях

78
13.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

07718/08-24 Лист10673
Про розрахунки за водопостачання 
сількомунгоспами

79
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Дніпроенерго"

07629/08-37 Лист09/2635
Про нагородження Краснобаєва В.Д.

80
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

07619/08-22 Лист33/10888
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду жовтня 2015 р. КП "Соцкомуненергія"

81
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07620/08-22 Лист53/10887
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду жовтня 2015 р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

82
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07660/08-22 Лист51/10994
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на жовтень 2015 р. ПАТ "Запорізький абразивний 
комбінат"

83
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07661/08-22 Лист51/10996
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на жовтень 2015 р. ПАТ "Запорізький завод 
зварювальних флюсів і скловиробів"

84
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07687/08-32 Лист19/10816
Про підписання актів прийому-передачі договорів 
оренди земельних ділянок

85
07.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07627/08-22 Лист007-41/15519
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

86
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

07652/08-22 Лист011-858
Про не відключення від електропостачання

87
13.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07693/08-22 Лист011-869
Про відновлення електрозабезпечення відключених 
об`єктів

88
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07700/08-37 Лист09/24-2166
Про нагородження Борисенко В.С.  (інші)

89
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

07691/08-44 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про надання допомоги в пошиві та придбанні 
парадної форми для оркестру військової частини

90
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

07624/08-35 Лист204
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВ.ПРОМИСЛ. 
,ПОБУТ. ОБСЛУГ. НАСЕЛЕН.
Про виконання Рішення трудового арбітражу

91
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ 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

07714/08-37 Лист1-1/39
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДР.
Про нагородження Шаповалова О.В. (інші)

92
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07663/08-37 Лист2360
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР"
Про нагородження Романенко М.М. (інші)

93
08.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07650/08-43 Лист12643
ВДВС ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження 

94
09.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07713/08-22 Лист072
ОСББ "РОДИНА НА ПІСКАХ"
Про конфліктну ситуацію з ПАТ "Запоріжгаз"

95
12.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07719/08-43 Лист12769
ВДВС ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

96
13.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07632/08-37 Лист34
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про нагородження Притули О.Л.

97
05.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07664/08-44 Лист217
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання  благодійної допомоги

98
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07685/08-44 Лист91
ЗОО ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ 
УКРАЇНИ
Про перепідготовку військовослужбовців

99
15.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07723/08-44 Лист221
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання благодійної допомоги

100
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07724/08-44 Лист220
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання благодійної допомоги

101
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Редакції газет

07577/08-36 Лист172
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про кандидатуру Логанова Є.П. на посаду 
головного редактора газети

102
12.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

07589/08-08 Доручення1-1/873
За результатами наради Президента України та 
Прем`єр-міністра України з головами 
облдержадміністрацій від 05.10.2015

103
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07635/08-02 Указ567/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

104
04.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07636/08-02 Указ576/2015
Про внесення зміни до Указу Президента України 
від 23.08.2004 № 987

105
10.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07697/08-02 Указ580/2015
Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

106
13.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07715/08-23 Лист01-2/1125
Про фінансування програми "Сільське подвір`я"

107
09.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07639/08-24 Лист01-30/1600
Про проведення наради

108
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07725/08-36 Лист01-20/0840
Про погодження стажування Руденка О.А.

109
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07688/08-20 Лист133/01-23
Про додаткове  виділення коштів

110
15.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07706/08-20 Лист132/01-31
Про не застосування штрафних санкцій

111
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07623/08-22 Лист01-14/1044
Про будівництво пасажирських платформ

112
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

07638/08-21 Лист01-16/1062
Про надання адміністративних послуг 
Держгеокадастру

113
09.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07621/08-22 Лист03-12/0515
Про ремонт дорожнього покриття

114
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

07667/08-22 Лист0755/05-05
Про ситуацію з газопостачанням у м. Бердянську та 
Бердянському р-ні

115
14.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
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

Департамент соціального захисту населення

07617/08-35 Лист15079/0/14-15/57
Про співпрацю з Благодійним фондом " Зміни одне 
життя - Україна"

116
06.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

07659/08-20 Лист5/1875
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати

117
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07666/08-41 Лист6/430/1
Про надання копій документів

118
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

07701/08-23 Лист216/01-15
Про декларування наявних обсягів цукру станом на 
01.10.2015

119
12.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07702/08-23 Лист217/01-15
Про декларування наявних обсягів зерна станом на 
01.10.2015

120
12.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

07653/08-22 ЛистЕЕ-2680
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на листопад 
2015 р.

121
07.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07662/08-37 ЛистВ.о.Н-21/1044
Про нагородження Бараненка В.Г.

122
07.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

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

07655/08-38 Лист01-12/158
ЗВІТНО-ВИБОРЧА ОБЛАСНА МІЖСПІЛКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФСПІЛОК 20.10.2015
Про участь у конференції

123
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07612/08-44 Лист1387
Про відновлення опалення у Заводському 
райвоєнкоматі

124
12.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

07721/08-37 Лист3308/01-17
Про нагородження Павленко І.Г. (інші)

125
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07722/08-37 Лист3307/01-17
Про нагородження Щербини А.В. (інші)

126
16.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07651/08-43 Лист808/8275/15/337
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

127
07.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07573/08-41 Лист05/1-1742вих-15
Про надання інформації щодо ситуації, зазначеної у 
листі КП "Обводоканал"

128
07.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

07665/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення КП "Облводоканал" щодо 
припинення водозабезпечення населених пунктів 
області

129
09.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07692/08-22 Лист10/1664
Про створення запасу паливно-мастильних 
матеріалів

130
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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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

07602/08-39 Постанова406
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Данія на чергових виборах депутатів 
місцевих рад, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів, перших виборах депутатів 
рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 
жовтня 2015 року

131
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07603/08-39 Постанова407
Про реєстрацію офіційного спостерігача від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 
року

132
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07604/08-39 Постанова408
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 9 вересня 2015 року № 239

133
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07605/08-39 Постанова409
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 21 вересня 2015 року № 356

134
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07606/08-39 Постанова418
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

135
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07607/08-39 Постанова405
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

136
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07676/08-39 Постанова434
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від МГО 
"Політична ініціатива" на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

137
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07677/08-39 Постанова426
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Чеської Республіки на чергових виборах депутатів 
місцевих рад, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів, перших виборах депутатів 
рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 
25.10.2015 

138
12.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07678/08-39 Постанова427
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від ФРН 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

139
12.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07679/08-39 Постанова428
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Японії 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

140
12.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07680/08-39 Постанова429
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Комітету регіонів ЄС на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

141
12.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07681/08-39 Постанова433
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародної комісії з прав людини на чергових 
виборах депутатів місцевих рад, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів, 
перших виборах депутатів рад об`єднаних 
територіальних громад та відповідних сільських, 
селищних, міських голів 25.10.2015 

142
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07682/08-39 Постанова436
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

143
13.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07707/08-39 Постанова442
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

144
14.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна регуляторна служба України

07614/08-21 Лист7578/0/20-15
Про рееалізацію законодавства щодо державної 
регуляторної політики

145
06.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07628/08-34 Лист01-14925/161
Про підготовку проекту розпорядження КМУ щодо 
навчання з питань цивільного захисту

146
09.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

07644/08-35 Лист3615/01/08.3-15
Про надання інформації щодо забезпечення 
учасників АТО санаторно-курортним лікуванням

147
12.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07690/08-35 Лист3663/01/09.4-15
Про надання інформації щодо центрів допомоги 
учасникам АТО

148
15.10.2015від

№
від 15.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
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Державна судова адміністрація

07613/08-43 Лист10-16724/15
Про інформування щодо визначених друкованих 
ЗМІ

149
08.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07649/08-22 Лист215-01/14/5-15
Про надання пропозицій щодо заміщення та 
зменшення споживання природного газу

150
06.10.2015від

№
від 13.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07717/08-22 Лист226-01/13/5-15
Про розробку підзаконних нормативних актів у 
сфері впровадження енергосервісу в бюджетних 
установах

151
15.10.2015від

№
від 16.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07578/08-27 Лист1156/27/4
Про висвітлення в ЗМІ прикладів героїзму воїнів, 
які брали участь у захисті України в роки Другої 
світової війни та під час проведення АТО

152
07.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

07609/08-29 Лист190/96/22-15
Про фінальні змагання XVII  Всеукраїнської 
спартакіади серед збірних команд держслужбовців

153
07.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07611/08-36 Лист191/20/22-15
Про надання інформації щодо проблемних питань, 
пов`язаних з погодженням керівників 
територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади

154
07.10.2015від

№
від 12.10.2015
№ 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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