
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.12.15 по 18.12.15

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
Заступники голови ОДА

09207/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Мельника О.М.

1
16.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09266/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження колективу ЗОО ВФСТ "Колос" 
АПК України

2
17.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09139/08-01 Закон України807-VIII
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет на 2015 рік"

3
24.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09140/08-01 Закон України772-VIII
Про Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів

4
10.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09141/08-01 Закон України791-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо видатків на охорону здоров`я

5
12.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09142/08-01 Закон України767-VIII
Про внесення змін до розділу Х "Перехідні 
положення" Земельного кодексу України щодо 
продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель

6
10.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09143/08-01 Закон України766-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Національної поліції

7
10.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

09144/08-01 Закон України816-VIII
Про внесення змін до статті 60 Закону України 
"Про господарські товариства" щодо зменшення 
кворуму загальних зборів учасників товариства з 
обмеженою відповідальністю

8
24.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09145/08-01 Закон України769-VIII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо окремих 
питань накладання арешту на майно з метою 
усунення корупційних ризиків при його 
застосуванні

9
10.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

09146/08-01 Постанова852-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"З0 років після Чорнобиля: уроки та перспективи"

10
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09147/08-01 Постанова824-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Роль, значення та вплив громадянського 
суспільства на формування етнонаціональної 
політики єдності в Україні"

11
25.11.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09235/08-01 Закон України834-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" та деяких інших 
законодавчих актів України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень

12
26.11.2015від

№
від 16.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

2
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09236/08-01 Закон України815-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців" щодо унеможливлення 
внесення змін до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за 
підробними документами

13
24.11.2015від

№
від 16.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09237/08-01 Закон України812-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо створення передумов для нової моделі ринку 
природного газу та забезпечення стабільності 
розрахунків підприємств енергетичної галузі

14
24.11.2015від

№
від 16.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09238/08-01 Закон України836-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо зарахування окремих адміністративних зборів

15
26.11.2015від

№
від 16.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09239/08-01 Закон України835-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих 
актів України щодо децентралізації повноважень з 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань

16
26.11.2015від

№
від 16.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09158/08-14 Лист04-21/11-908
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
ТА ЗВ`ЯЗКУ
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 03.02.2016
Про участь у парламентських слуханнях

17
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Народні депутати України

09151/08-14 Лист145/2.0712-336
НДУ ДІДЕНКО І.А.
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 23.12.2015
Про участь у парламентських слуханнях

18
07.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09152/08-10 Депутатське звернення486
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Компанієць Т.В. щодо 
виділення коштів для проведення підвідного 
газопроводу

19
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09153/08-10 Депутатське звернення482
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Кушугумського  НВК "Інтелект" 
щодо альтернативного опалення закладу

20
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09154/08-10 Депутатське звернення489
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про збереження механізму водопостачання в 
рамках діючого на даний час договору

21
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09155/08-10 Депутатське звернення495
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення голови Малокатеринівської 
селищної ради Запорізького р-ну

22
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09156/08-10 Депутатське звернення240
НДУ БАХТЕЄВА Т.Д.
Про надання допомоги в лікуванні Ладі А.

23
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09157/08-10 Депутатське звернення12/90/1-15
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про виділення коштів на реконструкцію запасного 
пункту управління

24
08.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

09170/08-35 Лист8.1.1/10-256.15-
НДУ СЮМАР В.П.
Про розгляд звернення Хілько Т.В.  та Хілько М.Г.

25
10.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
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09161/08-44 Лист343/1/9318
ГУ ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗСУ
Про  закриття будівельних декларацій та 
оформлення актів приймання-передачі опорних 
пунктів

26
12.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09167/08-21 Лист48
ПРОГРАМА USAID "ЛІДЕРСТВО В 
ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ"
Про проведення дослідження

27
03.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09188/08-21 Лист2939/01-03
ДП "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
СИСТЕМИ"
Про співробітництво

28
09.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09201/08-24 Лист166
ЖУРНАЛ "ЖКГ УКРАЇНИ"
Про організацію проведення круглого 
столу-дискусії 14.07.2016

29
15.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09219/08-27 Лист02/1794
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про перейменування населених пунктів

30
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09243/08-33 Лист2015/12-04
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН
ДРУГА ПУБЛІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 23.12.2015
Про участь у консультації

31
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09274/08-34 Лист93/15-2098
УНДІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Про розгляд першої редакції Концепції створення 
системи моніторингу надзвичайних ситуацій

32
11.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09288/08-44 Листб/н
ПП "ДОНБАСТРАНС-ЛОГІСТІК"
Про підписання Актів виконаних робіт та 
погашення заборгованості за виконані роботи

33
18.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Партії та громадські організації
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09186/08-35 Лист1/025
БФ "НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ"
Про надання гуманітарної допомоги дітям із зони 
проведення АТО

34
07.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Суди

09210/08-43 Лист808/350/15(842/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 19.01.2016

35
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09134/08-09 Доручення49101/1/1-15
(А.Яценюк) Про проведення 14.12.2015 заходів,  
приурочених до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

36
11.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09136/08-09 Доручення38729/6/1-15
(В.Кириленко) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

37
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09137/08-09 Доручення20225/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

38
11.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09225/08-03 Постанова1013
Про упорядкування структури  заробітної плати, 
особливості проведення індексації та внесення змін 
до деяких нормативно-правових актів

39
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09226/08-03 Постанова1023
Питання виплати працівникам державних і 
комунальних клубних закладі, парків культури та 
відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, 
центрів культури та дозвілля, інших 
культурно-освітніх центрів доплати за вислугу 
років, допомоги для оздоровлення та матеріальної 
допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань

40
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

09227/08-09 Доручення48838/2/1-15
(А.Яценюк) Про відзначення 25-ї річниці 
незалежності України

41
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09228/08-09 Доручення49688/1/1-15
(В.Федорчук) Про забезпечення житлом чемпіонів 
та призерів І Європейських ігор 2015 року у м. Баку

42
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09229/08-09 Доручення49080/1/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про затвердження Рекомендацій засідання 
круглого столу" на тему: Державна молодіжна 
політика в Україні: світовий і національний досвід"

43
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09230/08-09 Доручення39320/4/1-15
(О.Паракуда) Про призначення Ільїна М.І. 
директором ДП "Бердянський морський 
торгівельний порт"

44
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09231/08-09 Доручення14885/3/1-15
(А.Яценюк) Про виконання ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" фінансових зобов`язань 
перед ДП "Енергоринок"

45
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09232/08-09 Доручення49392/1/1-15
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у листопаді 2015 року

46
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09254/08-09 Доручення20472/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд резолюції учасників 
екологічного мітингу 20.10.2015 у м. Запоріжжя

47
15.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09255/08-09 Доручення49618/1/1-15
(В.Кириленко) Про сприяння в проведенні ХІV 
Всеукраїнського фестивалю "Червона рута-2015"

48
15.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

09256/08-03 Постанова1033
Про внесення змін до Методики оцінки майна

49
25.11.2015від

№
від 17.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09257/08-03 Постанова1034
Про внесення змін до постанов КМУ від 02.08.1995 
№ 597 і від 19.05.1999 № 859

50
11.11.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09258/08-03 Постанова1019
Про внесення змін до постанови КМУ від 
16.02.2011 № 106

51
09.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09259/08-03 Розпорядження1297-р
Про вилучення і надання у постійне користування 
земельних ділянок із зміною цільового призначення

52
25.11.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09275/08-09 Доручення20521/0/2-15
(В.Федорчук) Про звернення депутатів 
Енергодарської міської ради щодо вжиття заходів з 
фінансування у 2016 році ДЗ "Спеціалізована 
медико-санітарна частина № 1"

53
16.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09276/08-09 Доручення49150/1/1-15
(А.Яценюк) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Роль, значення та вплив 
громадянського суспільства на формування 
етнонаціональної політики єдності в Україні"

54
16.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09277/08-09 Доручення49468/1/1-15
(А.Яценюк) Про утворення Оргкомітету та 
підготовку та проведення заходів, присвячених 
ушануванню пам`яті Івана Франка

55
16.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09278/08-09 Доручення49989/1/1-15
(В.Федорчук) Про вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)

56
16.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

09279/08-09 Доручення3767/3/1-15
(В.Кириленко) Про підготовку четвертої державної 
доповіді про виконання Рамкової конвенції щодо 
захисту національних меншин

57
16.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09289/08-23 Лист31-13-1-11/2062
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 22.12.2015
Про участь у селекторній нараді

58
18.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09160/08-24 Лист5/1-8/14830-15
Про водогосподарську обстановку на водних 
об`єктах

59
04.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09174/08-33 Лист4232-06/41541-0
Про безкоштовний сервіс для налагодження 
співробітництва з фінськими компаніями

60
10.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09175/08-33 Лист4232-06/41682-0
Про інформацію щодо міжнародних тендерів

61
11.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09283/08-33 Лист4232-06/42186-0
Про проведення 27-30.04.2016 Міжнародного 
авіакосмічного салону

62
15.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09286/08-33 Лист4232-06/42209-0
Про щорічну міжнародну виставку в Австрії 
14-17.01.2016

63
15.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09248/08-33 Лист301/16-619-1037
Про надання інформації щодо укладених угод 
стосовно взаємин з іноземними державами

64
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

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

09273/08-22 Лист6747/18/14-15
Про протокол наради з питань підвищення безпеки 
перевезень за рахунок впровадження 
інтелектуальних транспортних систем безпеки

65
10.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09135/08-28 Лист10.003.67/38884
Про надання інформації щодо розпорядників 
бюджетних коштів по галузі охорони здоров`я 
області

66
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09282/08-20 Лист7/31-14795
Про надання пропозицій щодо  внесення змін до 
статті 57 Бюджетного кодексу України

67
17.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09177/08-35 Лист18776/0/14-15/17
Про надання інформації учасникам АТО щодо 
діючих бюджетних програм

68
09.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09178/08-35 Лист18655/0/14-15/01
Про надання інформації щодо виконання постанов 
та розпоряджень КМУ

69
08.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09179/08-35 Лист18936/0/14-15/19
Про надання інформації щодо здійснення опіки та 
піклування над повнолітніми недієздатними 
особами та особами цивільна дієздатність яких 
обмежена

70
11.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09180/08-29 Лист18627/0/14-15/57
Про  підтримку Всеукраїнської премії 
"Диво-дитина 2016"

71
07.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацьський 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

09199/08-37 Лист3090/21-10
Про нагородження Рєпкіна О.О.

72
09.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09241/08-20 Лист3160/21-15
Про виділення додаткових коштів

73
16.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09172/08-17 Лист4874/01-10
ДОР ГОЛОТА Ю.В.
Про капітальний ремонт водогінної мережі 
с.Чкалове Веселівського р-ну

74
07.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09191/08-22 Лист51/13701
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2015 р. ПрАТ "Запорізький 
електровозоремонтний завод"

75
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09192/08-22 Лист51/13708
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2015 р. ТОВ 
"ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"

76
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

09159/08-44 Лист22-9600
Про додаткові тимчасові режимні обмеження

77
11.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09222/08-32 Лист721-9438
Про звільнення від сплати податку на землю

78
07.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

09223/08-38 Лист88
Про виділення приміщення

79
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

Запорізька АЕС

09249/08-32 Лист08-30/30003
Про вилучення з постійного користування 
земельної ділянки

80
14.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09184/08-24 Лист41
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

81
30.11.2015від

№
від 15.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09189/08-44 Лист101
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про оплату виконаних робіт

82
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09190/08-44 Лист102
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про оплату виконаних робіт

83
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09193/08-32 Лист10/6100
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про продовження термінів договорів оренди 
земельних ділянок

84
10.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09194/08-37 Лист7065/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Кірічевського Ю.М. (інші)

85
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09204/08-24 Лист1512/01
ТОВ "2-Й ЕКСПЕДЕЦІЙНИЙ ЗАГІН 
ПІДВОДНО-ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ"
Про погодження проекту "Колійні роботи по 
підтримці гарантійних габаритів каналу підхідний 
канал до пірсу в Кривій бухті м. Запоріжжя"

86
15.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09221/08-44 Лист522/317
ТОВ "ПБП "АЗОВІНТЕКС"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

87
16.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

09242/08-22 Лист15
ТОВ "ХОРТМЕТ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

88
11.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09287/08-44 Лист18-12/2015
ТОВ "ВІА КОМ"
Про підписання Актів виконаних робіт та 
погашення заборгованості за виконані роботи

89
18.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09162/08-20 Лист734/11-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про  фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

90
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09220/08-24 Лист6492/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

91
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09246/08-27 Лист1/3
ПУ "НОВИЙ ТЕАТР"
Про організацію проведення Міжнародного 
українського шекспірівського фестивалю

92
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09253/08-21 Лист06-10/856
ЕНЕРГОДАРСЬКА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З 
ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про резолюцію розширеного засідання міської 
Координаційної ради 11.12.2015

93
14.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09264/08-44 Лист325
ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про стан готовності транспортних засобів в 2015 
році до передачі військовим формуванням на 
період мобілізації та у воєнний час на території 
Хортицького району м. Запоріжжя

94
17.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

09265/08-44 Лист2687
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про стан готовності транспортних засобів в 2015 
році до передачі військовим формуванням на 
період мобілізації та у воєнний час на території 
Ленінського району м. Запоріжжя

95
17.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09280/08-22 Листб/н
ФОП КОСТЮК М.Л.
Про продовження терміну дії згоди № 3848

96
18.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09269/08-24 Лист08/1466
Про погодження скорегованих загальновиробничих 
норм питомих витрат ПЕР

97
17.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09183/08-44 Лист256
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання благодійної допомоги ТОВ "Еліз"

98
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09263/08-36 Листб/н
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАТ "АЗМОЛ"
Про кандидатуру Шуляковського О.В. головою 
правління ПАТ "АЗМОЛ"

99
17.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Суди

09209/08-43 Лист3590/15-вих
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 14.12.2015

100
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09212/08-43 Лист310/3237/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про прийняття до провадження цивільної справи

101
03.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

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

09182/08-34 Лист34-5862/0/2-15
ПОКАЗОВІ СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАННЯ 
17.12.20115
Про участь у навчаннях

102
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09176/08-15 Лист09-07/2015
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
виконання плану-графіка контролю організації 
роботи центрів допомоги учасникам АТО

103
15.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09234/08-15 Лист02-01/5012
(Б.Ложкін) Про передплату інформаційного 
бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

104
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

09138/08-15 Лист02-01/4976
(Б.Ложкін) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення голови С(Ф)Г "Лещенко 
В.М." Лещенка В.М.

105
11.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Президент України

09233/08-02 Указ702/2015
Про заходи у зв`язку з 30-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи

106
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

09171/08-15 Лист32-07/1899
(М.Кулеба)Про ІІІ Всеукраїнський конкурс есе "Я - 
європеєць"

107
04.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09252/08-44 Лист01-17/1457
Про розрахунки ТОВ "Південбуд" з мешканцями 
району

108
11.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Гуляйпільська 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

09185/08-24 Лист201/01-23
Про корегування проектно-кошторисної 
документації

109
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09187/08-37 Лист199/01-45
Про нагородження Чуба О.Г.

110
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09165/08-24 Лист02-14/1254
Про погашення заборгованості за спожиту воду

111
09.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09268/08-20 Лист2997/05-17
Про виділення коштів для придбання медичного 
обладнання

112
14.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

09284/08-24 Лист01-16/1352
Про сприяння в реалізації інвестиційного проекту 
щодо забезпечення питною водою споживачів смт 
Комиш-Зоря

113
16.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09195/08-37 Лист01-23/1082
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Довбні О.В.

114
08.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09218/08-22 Лист01-22/1398
Про відновлення міжміського автобусного 
маршруту

115
14.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09206/08-24 Лист2697/01-13
Про відключення від електроенергії Розівського  
ЕЦВ КП "Облводоканал" 

116
10.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Чернігівська 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

09240/08-36 Лист01-11/0817
Про погодження стажування Коровкіна О.А.

117
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09244/08-26 Лист01-11/0818
Про виділення коштів для придбання шкільних 
автобусів

118
15.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09214/08-36 Лист01-07/26/0842
Про погодження звільнення Ніконорова К.Б.

119
01.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09215/08-36 Лист01-07/26/0843
Про погодження призначення Водов`янової І.В.

120
01.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09216/08-36 Лист01-07/26/0857
Про погодження призначення Мазаєва С.А.

121
02.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09217/08-36 Лист01-07/26/0855
Про погодження призначення Горбаня В.О.

122
02.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09251/08-24 Лист02-01-23/718
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про передачу водопровідної мережі на баланс КП 
"Водоканал"

123
16.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09285/08-24 Лист02-02-17/841
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про сприяння в реалізації інвестиційного проекту 
щодо забезпечення питною водою споживачів смт 
Комиш-Зоря

124
17.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент фінансів
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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

09245/08-20 Лист05-11/2569
Про надання річного звіту виконання паспорта 
бюджетної програми за КПКВК 7781010

125
16.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

09197/08-36 Лист06-03/3915
Про погодження кадрового резерву

126
11.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

09168/08-36 Лист3320/13
Про погодження кадрового резерву

127
11.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09200/08-32 Лист33300/01
Про затвердження Плану спільних оперативно 
рейдових заходів  державного контролю за станом 
збереження хвойних насаджень на території області

128
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09270/08-32 Лист3389/09
Про відновлення інструментально-лабораторного 
контролю водних об`єктів

129
17.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

09163/08-23 Лист438/01-10
Про декларування обсягів зерна станом на 
01.12.2015

130
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09164/08-23 Лист437/01-10
Про декларування обсягів цукру станом на 
01.12.2015

131
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"
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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

09267/08-22 ЛистЕЕ-3263
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на січень 2016 
р.

132
09.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

09169/08-26 Лист105-ф
Про реформування системи професійно-технічної 
освіти

133
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09208/08-43 Лист808/1356/15/206
Про апеляційну скаргу Кисіля Д.В.

134
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09211/08-43 Лист808/8492/15/403
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

135
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09213/08-43 Лист808/8484/15/402
Про зупинення провадження в адміністративній 
справі

136
09.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09224/08-43 Лист808/8787/15/405
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

137
11.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Офіс реформ

09116/08-45 Лист1012/66
Про створення робочих груп при 
райдержадміністраціях

138
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Прокуратура

09150/08-41 Лист05/3-373-15
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про повернення пасовищ на території Веселівської 
сільради Запорізького р-ну

139
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура 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

09166/08-41 Лист19-3112вих15
Про контактні дані та територіальну юрисдикцію 
новостворених прокуратур на території області

140
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

09205/08-41 Лист05/1-2507-10
Про надання копій документів

141
15.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

09250/08-24 Лист02-22-07623
Про звернення ДП ДПІ "Запоріжцивільпроект"

142
11.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

09196/08-36 Лист2301/08-14609
Про погодження кадрового резерву

143
14.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09198/08-45 Лист2301/01-14215
Про погодження плану роботи Управління

144
03.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09148/08-39 Лист21-38-4141
Про надання інформації щодо наявності та 
зберігання кабін для таємного голосування

145
11.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

09261/08-39 Постанова602
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

146
15.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

09260/08-44 Лист0.63-14712/0/6-1
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
схвалення Державної цільової правоохоронної 
програми "Облаштування та реконструкція 
державного кордону" на період до 2020 року"

147
15.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Вищий Адміністративний суд України
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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

09281/08-43 Лист808/1561/14/689
Судова повістка про виклик до суду на 24.12.2015

148
17.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

09262/08-31 Лист8-7323/1-15
Про надання інформації стосовно виконання плану 
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 року

149
15.12.2015від

№
від 17.12.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09247/08-35 Лист02-18433/161
Про надання інформації щодо виконання завдань, 
визначених у протокольному рішенні засідання 
Міжвідомчого координаційного штабу 19.11.2015

150
16.12.2015від

№
від 16.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

09149/08-35 Лист4659/08/08.1-15
Про надання інформації щодо виконання 
бюджетних програм

151
10.12.2015від

№
від 14.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09173/08-36 Лист4461/01/12-15
Про погодження призначення Лормана Б.А.

152
27.11.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

09271/08-36 Лист21-14/381
Про надання інформації щодо працівників 
підрозділу внутрішнього аудиту

153
11.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09272/08-20 Лист21-14/380
Про подання звітності щодо результатів діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту

154
11.12.2015від

№
від 18.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України
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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

09203/08-22 Лист257-01/11/5-15
Про регіональну програму енергоефективності 
житлових будинків на 2016 рік

155
11.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

09202/08-44 Лист3942/0/4-15
Про надання пропозицій до проекту Закону 
України "Про стратегічні резерви"

156
11.12.2015від

№
від 15.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг

09181/08-22 Лист12847/14/61-15
Про розрахунки за спожиту електроенергію

157
27.11.2015від

№
від 15.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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