
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.11.15 по 06.11.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

08250/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Чуба І.А. (інші)

1
06.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

08111/08-14 Лист04-34/13-267284
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про надання інформації щодо виконання законів 
України від 02.03.2015 № 224-VIII та від 19.05.2015 
№  454-VIII

2
29.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08112/08-14 Лист04-34//11-26458
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про ухвалення рекомендацій "круглого столу" у 
Комітеті ВРУ на тему: "Стан дотримання трудових 
гарантій учасників АТО та деякі питання 
соціального захисту цієї категорії громадян та 
членів їх сімей"

3
27.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

08114/08-10 Депутатське звернення1/979
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення Ковдри Л.І.

4
28.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми
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08137/08-13 Листб/н
ПРОЕКТ СПЕЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА 
"УКРАЇНА"
Про проведення зустрічі 10.11.2015

5
02.11.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08227/08-33 Лист11/02
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРЧА 
ПАЛАТА
Про проведення міжнародного форуму 26.11.2015

6
02.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08121/08-29 Лист01-393
ФСТ "ДИНАМО" УКРАЇНА"
Про підтримку обласної організації ФСТ "Динамо" 
Україна

7
27.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08142/08-34 Лист996
ПП "НВПП "СПАРИНГ-ВІСТ ЦЕНТР"
Про забезпечення сучасними протигазами

8
19.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08158/08-22 ЛистН-01/2622
ДП "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про дольову участь у будівництві другої 
залізничної колії

9
28.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08206/08-33 Лист2015
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про проведення 12-13.11.2015 Медіа-дня Проекту

10
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08230/08-44 Лист343/1/7955
ГУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про приймання-передачу опорних пункті

11
02.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08238/08-32 Лист4/1031
ГОРНОСТАЇВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації з встановлення меж земельної ділянки

12
23.10.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації
2
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08164/08-38 Лист34-291015
БФ "ПЕЛЮСТКИ НАДІЇ"
Про співробітництво

13
29.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства

08141/08-33 Лист2050
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У КИЄВІ
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 26.11.2015
Про участь у Міжнародному форумі

14
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08130/08-09 Доручення43415/1/1-15
(Г.Зубко) НДУ КИРИЛЕНКО І.Г.
Про розгляд листа мешканців с. Кутузівка 
Токмацького р-ну

15
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08131/08-09 Доручення43525/1/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про опрацювання пропозицій  сформованих НДУ і 
Запорізькою облдержадміністрацією на засіданні 
Комітету 10.10.2015 у м. Запоріжжя

16
31.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08132/08-09 Доручення42198/1/1-15
(А.Яценюк) Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки

17
29.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08133/08-09 Доручення43259/1/1-15
(А.Яценюк)Про ситуацію, яка склалася з 
забезпеченням природним газом жителів м. 
Бердянськ

18
30.11.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08134/08-09 Доручення34446/13/1-15
(В.Кириленко) Про недопущення поширення 
африканської чуми свиней на території України

19
29.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

3
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08159/08-03 Постанова851
Деякі питання використання доменних імен 
державними органами в українському сегменті 
Інтернету

20
21.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08160/08-03 Постанова853
Про внесення зміни до Примірного положення про 
центри надання адміністративних послуг

21
21.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08161/08-04 Протокол наради 
(засідання)

44438/0/1-15
(Г.Зубко) Протокол наради щодо комплексного 
вирішення питань з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, що сталася 29.10.2015 р. у м. 
Сватові Луганської області

22
31.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08180/08-03 Постанова867
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови КМУ від 18.10.2015 № 1912

23
28.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08181/08-09 Доручення42096/1/1-15
(В.Кириленко) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

24
30.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08182/08-09 Доручення17991/0/2-15
Про План-графік навчання на 2016 рік

25
02.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08215/08-03 Постанова856
Про затвердження Порядку та Методики 
проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації державної регіональної 
політики

26
21.10.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08216/08-04 Витяг з протоколуВП 119
(А.Яценюк) 3.8. Про проекти постанов КМУ

27
28.10.2015від

№
від 05.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08217/08-09 Доручення43463/1/1-15
(Г. Зубко) Про передачу субвенції на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

28
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4
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08218/08-09 Доручення44584/1/1-15
(Г.Зубко) Про завершення будівництва опорних 
пунктів (фортифікаційних споруд)

29
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08219/08-09 Доручення43400/1/1-15
(Г.Зубко) Про організаційні питання діяльності 
центрів надання адміністративних послуг

30
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08220/08-09 Доручення18113/0/2-15
(О.Паракуда) Про статистику надходження заявок 
на проведення мирних зібрань в період 2007-2015 
рр.

31
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08221/08-09 Доручення26280/9/1-15
(В.Кириленко) Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету 

32
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08222/08-09 Доручення40984/3/1-15
(В.Федорчук) Про розгляд звернення Оріхівського 
НВК № 2 ім. В.А.Лазаряна

33
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

08223/08-09 Доручення44334/1/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
СОЦПОЛІТИКИ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про ухвалення рекомендацій "круглого столу" у 
Комітеті ВРУ на тему: "Стан дотримання трудових 
гарантій учасників АТО та деякі питання 
соціального захисту цієї категорії громадян та 
членів їх сімей"

34
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08245/08-09 Доручення43718/1/1-15
(А.Яценюк) Про стан реалізації права дітей з 
інвалідністю на освіту в умовах загальноосвітніх 
навчальних закладів, а також практики 
впровадження інклюзивної освіти в Україні

35
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

5
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08246/08-09 Доручення44297/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ОСГК 
"Жайворонок" щодо оформлення документів на 
право власності на земельні ділянки

36
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

08154/08-32 Лист5/1-5/13328-15
Про щорічний Всеукраїнський конкурс "До чистих 
джерел"

37
28.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08155/08-32 Лист5/3-11/13339-15
Про причини зменшення надходжень від сплати 
екологічного податку

38
28.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08156/08-33 Лист4232-06/36137-0
Про міжнародну виставку "Food Week Korea" 
18-21.11.2015

39
30.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08253/08-33 Лист
Про інвестиційні проекти з переробки твердих 
побутових відходів

40
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08214/08-29 Лист8898/16
Про надання пропозицій до плану дій щодо 
реалізації Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

41
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08252/08-29 Лист9018/3.3
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 07.12.2015
Про надання інформації щодо інноваційних 
проектів, реалізованих молоддю регіону

42
06.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

08113/08-34 Лист7/9-12843
Про надання інформації щодо виконання 
протокольного рішення міжвідомчого 
оперативного штабу Держкомісії з питань ТЕБ та 
НС від 17.9.2015 № 32

43
29.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08118/08-24 Лист7/15-12044
Про прогнозні середньорічні показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за 
регіонами України на 2016 рік

44
08.11.2015від

№
від 02.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08128/08-24 Лист7/10-12867
Про надання супровідних листів на виконання 
листа Мінрегіону від 18.02.2015 № 7/10-1822

45
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08144/08-24 Лист7/9-12919
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної цільової програми "Питна вода 
України" на 2011-2020- роки

46
02.11.2015від

№
від 02.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08148/08-19 Лист7/19-12942
Про надання інформації стосовно обсягів коштів 
державного фонду регіонального розвитку, що не 
будуть освоєні місцевими органами виконавчої 
влади

47
02.11.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08157/08-24 Лист7/10-12883
Про єдиний підхід до формування тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій

48
30.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08166/08-24 Лист7/17-12870
Про забезпечення доступним житлом громадян

49
30.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08171/08-24 Лист7/9-12994
КРУГЛИЙ СТІЛ 11.11.2015 
Про участь у круглому столі

50
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08208/08-24 Лист7/9-13043
Про визначення відповідальної особи

51
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

08224/08-24 Лист7/10-13080
Про надання інформації щодо обсягів 
заборгованості з різниці в тарифах на послуги 
теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення

52
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08243/08-45 Лист7/13-13082
Про внесення змін до перспективних планів 
територій громад

53
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08115/08-34 Лист16193/0/14-15/20
Про створення наглядової ради

54
26.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08116/08-35 Лист16198/0/14-15/01
Про організацію перевірок та навчання в 
інтернатних установах для людей похилого віку та 
інвалідів

55
26.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08136/08-29 Лист16532/0/14-15/59
Про погодження проекту Закону України "Про 
запобігання та протидію домашньому насильству"

56
02.11.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08204/08-29 Лист16687/0/14-15/59
Про сприяння у розповсюдженні інформаційних 
матеріалів

57
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08117/08-20 Лист31-05110-14-7/3
Про затвердження місцевих бюджетів на 2016 рік

58
28.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08177/08-20 Лист31-08040-11-5/3
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників

59
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Дніпрорудненський міськвиконком

08237/08-24 Лист12/09-783
Про прискорення будівельних робіт

60
03.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

08122/08-22 Лист01-01-45/4133
Про надання інформації щодо автоперевізників

61
28.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

08235/08-21 Лист
Про надання кандидатури до складу комісії

62
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08233/08-24 Лист4558/02-12-2
Про розподіл додаткових коштів субвенції з різниці 
в тарифах

63
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08127/08-10 Депутатське звернення18
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про виділення приміщення Новомиколаївському 
районному підрозділу кримінально-виконавчої 
інспекції Вільнянського МВ УДПтСУ в Запорізькій 
області

64
29.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласна рада

08178/08-17 Лист01-26/1325
Про  надання пропозицій щодо продовження 
термінів дії контрактів

65
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08179/08-17 Лист01-26/1324
Про розгляд звернень щодо виділення коштів

66
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
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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

08198/08-23 Лист17
ТОВ "ЗАПОРІЖМЛИН"
Про переукладання договору

67
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08124/08-22 Лист53/11709
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2015 р.  Якимівське ОП ВОЖКГтаПО

68
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08125/08-22 Лист53/11708
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2015 р КП "Соцкомуненергія"

69
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08126/08-22 Лист53/11707
Про відсутність лімітів природного газу на І декаду 
листопад 2015 р .Концерн "Міські теплові мережі"

70
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08145/08-22 Лист51/11744
Про відсутність фондів природного газу на 
листопад 2015 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод № 
5"

71
02.11.2015від

№
від 03.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08146/08-22 Лист51/11742
Про відсутність фондів природного газу на 
листопад 2015 р. ПАТ "Запорізький хлібокомбінат 
№ 1"

72
02.11.2015від

№
від 03.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08147/08-22 Лист51/11743
Про відсутність фондів природного газу на 
листопад 2015 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод № 
3"

73
02.11.2015від

№
від 03.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08242/08-22 Лист51/11891
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на листопад 2015 р. АТ "Мотор-Січ"

74
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

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

08149/08-22 Лист33/2071291
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2015 рік

75
30.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

08236/08-44 Лист2262
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 23.02.2012 № 9

76
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08138/08-22 Лист129
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ І 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛ.УКР.
Про підготовку урочистих заходів до свята - Дня 
енергетика

77
02.11.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

08228/08-22 Лист02-59/459
НАРАДА 06.11.2015
Про участь у нараді

78
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08139/08-22 Лист02/873-1
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД " 5"
Про не включення підприємств до графіків 
обмежень та аварійних відключень споживачів

79
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08140/08-22 Лист2274
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на закупівлю та реалізацію 
скрапленого газу

80
28.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08152/08-43 Лист34-2015
ТОВ "АГРОС-М"
Про вступ облдержадміністрації до судового 
процесу

81
02.11.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

08169/08-22 Лист06/420
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

82
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08189/08-27 Листб/н
ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНА ГРУПА "Про100"
Про надання дозволу на розміщення рекламних 
конструкцій

83
04.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08207/08-32 Лист16
ТОВ "АГРО-Р"
Про надання в оренду земельної ділянки

84
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08239/08-22 Лист79
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про погодження змін до паспортів приміських 
автобусних маршрутів

85
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08176/08-41 Лист48/8034
ПРИМОРСЬКИЙ РВ ГУМВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання копії розпорядження голови ОДА від 
22.09.2008 № 353

86
15.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

08200/08-20 Лист04-09.1/1461-31
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 
У М.ЗАПОРІЖЖІ
Про підтвердження заборгованості перед 
державним бюджетом

87
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08229/08-35 Лист02/03-11
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ  ШВЕЦЬ Д.І.
Про погашення заборгованості з заробітної плати 
інститут "Запоріжагропроект"

88
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08244/08-22 Лист22/1968
ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ
Про надання копій рішень щодо віднесення 
підстанцій 330 кВ до об`єктів першої або другої 
категорії

89
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

08231/08-24 Лист10/1319
Про державну реєстрацію речових прав на майно 
спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Запорізької області

90
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08123/08-44 Лист03
ЗАПОРІЗЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
"ВАРТА"
Про надання допомоги в доставці дров на 
блокпости

91
26.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08190/08-22 Лист02112015
ГО "ВІЗЬМИ І ЗРОБИ"
Про внесення змін до складу конкурсного комітету

92
02.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08174/08-24 Лист752
ГКП ВКГ "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ПМР
Про погодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

93
02.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08188/08-24 Лист516
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

94
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08210/08-24 Лист3361
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

95
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
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

08232/08-24 Лист1463
КП "ВОДОКАНАЛ" ММР
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

96
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08241/08-22 Лист1436
КП "ВОДОКАНАЛ" ММР
Про підключення до електропостачання

97
02.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

08143/08-43 Лист320/6396/15-а
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про адміністративну справу за позовом 
Бедлецького Г.В.

98
22.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08193/08-43 Лист2/311/26/15
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.11.2015

99
04.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Установи культури

08192/08-37 Лист306
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА"
Про нагородження Власенко Т.І.

100
28.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08170/08-28 Лист01-07/1161
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"
Про перезарядку гамма-терапевтичного апарату 
АГОТ-Р1

101
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

08209/08-37 Лист35-132/3909
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
Про нагородження Капустяна Д.М. (інші)

102
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

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

08109/08-15 Лист03-01/2416
(В.Ковальчук) Про надання гуманітарної допомоги 
постраждалим  та направлення будівельних бригад

103
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08129/08-15 Лист43-01/1335
(Р.Павленко) КОНФЕРЕНЦІЇ 05-06.11.2015
Про участь у конференціях

104
31.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08162/08-15 Лист03-01/2419
(В.Ковальчук) Про звернення редактора редакції 
газети "Рідний край" Куйбишевського р-ну щодо 
перейменування селища Куйбишеве

105
02.11.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08247/08-15 Лист03-01/2427
(В.Ковальчук) Про розгляд звернення ТОВ "НВП 
"Заоріжпромекологія"

106
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08248/08-15 Лист43-01/1341
(Р.Павленко) Про сприяння у будівництві 
козацького храму в м. Запоріжжі

107
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08196/08-36 Лист01-46/1704
Про погодження звільнення Бєлікова А.І.

108
04.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08175/08-36 Лист05-29/1675
Про погодження призначення Чучі В.Г.

109
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08187/08-36 Лист05-29/1677
Про перерозподіл обов`язків керівництва 
райдержадміністрації

110
02.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08172/08-23 Лист01-01-12/0999
Про ситуацію в ДП "ДГ "Соцземлеробство"

111
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

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

08186/08-36 Лист01-20/0908
Про погодження призначення Руденка О.А.

112
04.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08234/08-36 Лист01-20/0913
Про погодження продовження повноважень 
Степаненко О.М.

113
04.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08202/08-36 Лист160/01-15
Про погодження призначення Варакути О.І.

114
30.10.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08203/08-24 Лист162/01-31
Про надання роз`яснення щодо порядку отримання 
ліцензії

115
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08120/08-36 Лист197/2015-к
Про погодження призначення Головань А.С.

116
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08165/08-24 Лист02-19/1124
Про визначення державних інтересів під час 
розроблення детального плану територій

117
02.11.2015від

№
від 03.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08225/08-20 Лист0551/05-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

118
28.10.2015від

№
від 05.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08251/08-20 Лист0551/05-03/01
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

119
03.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08201/08-37 Лист03-02/106-к
Про нагородження Дубувік С.В. (інші)

120
02.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська 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

08173/08-36 Лист01-24/932
Про погодження звільнення Дроздова С.В.

121
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08184/08-37 Лист01-30/780
Про нагородження Ландаря Ю.В. (інші)

122
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08185/08-37 Лист0-06/773
Про нагородження Кірпік О.І.

123
30.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08205/08-36 Лист01-35/1234
Про погодження призначення Одинокого О.М.

124
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08249/08-20 Лист01-22/1251
Про виділення коштів

125
06.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

08199/08-24 Лист02-01-14/218
МАТВІЇВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про закінчення будівництва об`єкта "Мережі 
водовідведення с. Матвіївка"

126
02.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

08168/08-37 Лист2706/01-16
Про нагородження Рогозіна І.В.

127
03.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

17



№
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

08191/08-34 Лист01/7-1/7438
Про незадовільний стан проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного захисту 
області

128
02.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08226/08-43 Наказ908/3773/15
Про примусове виконання судового рішення

129
28.10.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

08240/08-20 Лист08-08-15-15/705
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів на будівництві інженерних 
споруд

130
05.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08194/08-43 Лист808/8491/15/367
Про відкриття провадження в адміністративній суд

131
30.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08195/08-43 Лист808/7285/15/367
Про зупинення провадження у справі

132
30.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

08163/08-41 Лист78/5325іих.15
БЕРДЯНСЬКА МІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Про авансування витрат на виготовлення технічної 
документації

133
29.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08183/08-41 Лист8/3/2-10631
Про стан авіаційної безпеки в КП "МА Запоріжжя"

134
30.10.2015від

№
від 04.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08150/08-39 Лист21-28-3279
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

135
28.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання виборів та референдумів 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

08211/08-39 Постанова522
Про затвердження середніх норм видатків 
територіальних та дільничних виборчих комісій на 
підготовку і проведення повторного голосування з 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних голів 15.11.2015

136
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08212/08-39 Постанова523
Про внесення змін до деяких постанов ЦВК

137
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08213/08-39 Постанова524
Про Роз`яснення щодо окремих питань організації 
підготовки та проведення повторного голосування 
з виборів депутатів сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 
селищ

138
03.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

08135/08-41 Лист19-р
Про розгляд листа Бердянського міськвиконкому

139
28.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08197/08-34 Лист2-16109/213
Про відповідальну особу для отримання 
гуманітарної допомоги

140
04.11.2015від

№
від 05.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08110/08-35 Лист3986/01/08.1-15
Про соціальну та професійну адаптацію учасників 
АТО

141
30.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08153/08-35 Лист3926/01/08.1-15
Про посилення роботи щодо соціальної та 
професійної адаптації учасників АТО

142
27.10.2015від

№
від 03.11.2015
№ 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
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Форма зберігання 
документа

08254/08-35 Лист4070/01/09.1-15
Про здійснення підсумкового розподілу бюджетних 
коштів за Програмою КПКВК 2505140

143
06.11.2015від

№
від 06.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

08167/08-20 Лист21-14/310
Про організацію міжрегіонального навчального 
заходу 14-18.12.2015

144
02.11.2015від

№
від 04.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агенство з питань електронного урядування

08151/08-47 Лист1/06-1-1258
Про експертну розробку державної політики у 
сфері електронного урядування

145
22.09.2015від

№
від 03.11.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Фонд державного майна України

08119/08-36 Лист10-17-19393
Про погодження призначення Лобікова Д.В.

146
27.10.2015від

№
від 02.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

20


