
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.12.15 по 25.12.15

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

09390/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Лобанова В.Є.

1
23.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09302/08-01 Постанова892-VIII
Про Звернення ВРУ до парламентів іноземних 
держав, Європейського Парламенту і 
парламентських асамблей міжнародних організацій 
щодо продовження та посилення санкцій проти РФ 
за організацію терористичних актів в Україні

2
11.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09303/08-01 Постанова855-VIII
Про присудження щорічної Премії ВРУ 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів

3
08.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09304/08-01 Постанова854-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Сімейна політика України - цілі та завдання"

4
08.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09305/08-01 Постанова853--VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Стан дотримання прав внутрішньо переміщених  
осіб та громадян України, які проживають на 
тимчасово окупованій території України на 
території, не контрольованій українською владою в 
зоні проведення АТО

5
08.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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09306/08-01 Постанова851-VIII
Про забезпечення належного медичного 
обслуговування осіб, які отримали ушкодження 
здоров`я під час участі у Революції Гідності

6
08.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09307/08-01 Закон України837-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо особливостей формування та виконання 
бюджетів об`єднаних територіальних громад

7
26.11.2015від

№
від 21.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09308/08-01 Закон України822-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про Митний 
тариф України" щодо ввізного мита на 
електромобілі

8
25.11.2015від

№
від 21.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09309/08-01 Закон України804-VIII
Про внесення зміни до статті 36 Закону України 
"Про загальнообов`язкове державне пенсійне 
страхування"  щодо призначення пенсії у зв`язку з 
втратою годувальника членам сімей осіб, загиблих 
внаслідок поранення, каліцтва, контузії, одержаних 
під час участі в Революції Гідності

9
24.11.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

09294/08-10 Депутатське звернення04-33/15-1622
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про належне фінансування дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

10
17.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

09312/08-10 Депутатське звернення75-285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про перейменування с.Жовтневе Приазовського 
р-ну

11
18.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

2
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09364/08-10 Депутатське звернення13
НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.
Про надання інформації щодо ведення обліку 
дітей-сиріт, про кількість зареєстрованих на 
території області внутрішньо переміщених осіб,...

12
17.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09418/08-10 Депутатське звернення476-12
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання інформації щодо фінансування 
проведення етапів  Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") 

13
21.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09419/08-10 Депутатське звернення01-01/07-2329/3
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ "БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Про звернення Пономарьової В.Г. щодо надання 
матеріальної допомоги та підтримки та 
забезпечення проведення обстеження

14
03.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09429/08-10 Депутатське звернення531-12/15
НДУ ГАВРИЛЮК М.В.
Про погашення заборгованості за виконані роботи

15
24.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09434/08-10 Депутатське звернення067-12/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про фінансування КЗ "Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР у 
2016 році

16
24.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

09437/08-10 Депутатське зверненняНД/160-276
НДУ БОЙКО Ю.А.
Про розгляд звернення Сущенко Н.М. щодо 
надання матеріальної допомоги на лікування

17
22.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09438/08-10 Депутатське звернення291-2530
НДУ ДЕРЕВ`ЯНКО Ю.Б.
Про надання інформації щодо сільських, селищних 
та міських рад області

18
21.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник
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09322/08-32 Листб/н
ТИСЛЕЦЬКИЙ М.М.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

19
22.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09451/08-32 Листб/н
ТРИЗНА А.О.
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

20
21.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09453/08-32 Листб/н
НАМЛІЄВ В.Ф.
Про надання в тимчасове довгострокове 
користування на умовах оренди 

21
24.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09349/08-22 Листб/н
ТОВ "ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН"
Про погашення заборгованості за надані послуги

22
22.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09405/08-45 Лист312
ПРОГРАМА РАДА
Про сприяння в проведенні 25.01.2016 
інформаційного заходу

23
22.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09407/08-32 Лист1445-12/15
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду

24
21.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09426/08-24 Лист07-663
ДП  "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ 
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ 
ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР на 2016 
рік

25
18.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

4
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09449/08-32 Лист1.012-12748
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про встановлення пільг щодо земельного податку 

26
16.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

09402/08-43 Ухвала908/5758/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про визнання договору недійсним

27
14.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

09357/08-18 Лист2157/1-15
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом листопада 2015 року

28
07.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09298/08-03 Постанова1037
Про запровадження перерахунку вартості послуг з 
централізованого опалення залежно від 
температури зовнішнього повітря

29
30.10.2015від

№
від 21.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09299/08-09 Доручення45038/9/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо виконання 
плану заходів з реалізації домовленостей, 
досягнутих у ході засідання Українсько-китайської 
Підкомісії

30
16.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09300/08-09 Доручення8587/21/1-15
(В.Кириленко) Про забезпечення виконання 
розпорядження КМУ від 31.03.2015 № 359-р

31
17.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09323/08-04 Витяг з протоколуВП 138
(А.Яценюк) 4. Рішення з окремих питань щодо 
підготовки проекту рішення КМУ 

32
10.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09324/08-03 Постанова1044
Деякі питання оплати праці посадових осіб 
місцевого самоврядування об`єднаних 
територіальних громад

33
09.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09325/08-03 Розпорядження1320-р
Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і 
спорту на період до 2020 року

34
09.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09326/08-03 Постанова1045
Про затвердження Порядку проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготовленості населення 
України

35
09.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09327/08-03 Постанова1046
Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов 
надання у 2015 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах...

36
18.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ паперовий паперова

09328/08-03 Постанова1048
Про внесення змін до п. 2 постанови КМУ від 
26.11.2014 № 655

37
09.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09329/08-09 Доручення48839/1/1-15
(А.Яценюк) Про активізацію роботи щодо 
забезпечення прав людей з інвалідністю

38
18.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09330/08-09 Доручення48623/1/1-15
(А.Яценюк) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Про військово-медичну доктрину 
України"

39
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09331/08-09 Доручення49756/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про забезпечення екологічної безпеки в регіоні

40
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09368/08-03 Постанова1049
Про внесення змін до постанови КМУ від 
14.05.2015 № 378

41
16.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

09369/08-03 Розпорядження1333-р
Про друковані ЗМІ загальнодержавної та місцевої 
сфери розповсюдження, в яких у 2016 році 
розміщуються оголошення про виклик до суду 
відповідача,...

42
16.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09370/08-09 Доручення41486/48/1-15
(Г.Зубко) Про розвиток спортивної інфраструктури 
регіону

43
21.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09371/08-09 Доручення48812/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд листа ТОВ "СП 
"Стан-Комплект"

44
22.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09372/08-09 Доручення48962/1/1-15
(Г.Зубко) Про підготовку та пропуск льодоходу, 
повені і паводків у 2016 році

45
21.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09373/08-09 Доручення14/314/1-15
(В.Кириленко) Про передачу СМСЧ з державної у 
комунальну власність

46
21.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09416/08-09 Доручення49091/1/1-15
(Г.Зубко) Про результати ревізії використання 
коштів субвенції для погашення заборгованості з 
різниці в тарифах

47
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09417/08-09 Доручення51265/1/1-15
(А.Яценюк) Про організацію чергування 
керівництва та відповідальних працівників органів 
виконавчої влади

48
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09444/08-03 Постанова1068
Деякі питання використання коштів для реалізації 
проектів у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України

49
25.11.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

09445/08-03 Розпорядження1340-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених МОН на 2015 рік, та 
перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій 
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 
році

50
16.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09446/08-09 Доручення48278/1/1-15
(А.Яценюк) Про забезпечення збору інформації для  
проведення судових експертиз

51
23.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09447/08-09 Доручення20943/0/2-15
(В.Федорчук)  Про надання інформації щодо 
виконання Закону України "Про доступ до 
публічної інформації"

52
24.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09448/08-09 Доручення20922/0/2-15
(В.Гламаздін) Про розгляд листа ГО "Запорізька 
справа"

53
23.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

09377/08-22 Лист5-9419/1-15
Про річний звіт Компанії за 2014 рік

54
17.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

09367/08-32 Лист5/1-9/15169-15
Про уточнення даних інвентаризації територій та 
об`єктів ПЗФ

55
15.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09380/08-32 Лист5/1-8/15470-15
Про проект розпорядження КМУ "Про схвалення 
Концепції Державної цільової програми розвитку 
національної (пріоритетної) транспортної мережі 
України на 2016-2020 роки"

56
22.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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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

09315/08-33 Лист4232-06/424006-
Про розширення присутності українського бізнесу 
на бельгійському ринку

57
16.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09316/08-33 Лист4232-06/42367-0
Про сприяння експорту української продукції

58
16.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09382/08-33 Лист4232-06/42709-0
Про Першу міжнародну кувейтську торговельну 
виставку

59
18.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09439/08-33 Лист4232-06/42880-0
Про експорт виноробної продукції

60
21.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09441/08-33 Лист3613-09/43341-0
Про програму з підвищення рівня кваліфікації 
управлінців

61
24.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09374/08-33 Лист203/16-169/8-24
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної програми 
співробітництва з закордонними українцями на 
період до 2020 року"

62
21.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09334/08-22 Лист6766/25/14-15
Про форми набору даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих даних

63
11.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09338/08-35 Лист15-22-3079
Про дотримання вимог п. 3 постанови КМУ від 
09.12.2015 № 1013

64
18.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09436/08-31 Лист2707/18/14-15
Про надання кандидатури до складу Міжвідомчої 
робочої групи

65
18.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09440/08-29 Лист1072/4/15-15
Про урочисте нагородження переможців і призерів 
конкурсу малюнків 05.02.2016

66
24.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09335/08-26 Лист1/11-18049
Про підсумки проведення фінального етапу 
Всеукраїнського турніру юних математиків 

67
14.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

09375/08-26 Лист1/9-616
Про збереження посад фахівців з дошкільної освіти

68
22.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

09412/08-29 Лист1/9-617
Про використання веслувально-спортивної бази у с. 
Добротвір Львівської області

69
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09337/08-28 Лист19.1-09-923/398
Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів

70
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09391/08-28 Лист3.09/38331
Про співпрацю з МОЗ

71
07.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09311/08-24 Лист7/9-14872
Про стан проходження опалювального сезону 
2015/16 роки  та використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевими бюджетами на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій

72
21.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09321/08-33 Лист7/12-14810
Про надання копій документів

73
17.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09336/08-24 Лист7/10-14917
Про зміни у підходах щодо нарахування плати за 
послуги з централізованого опалення споживачам

74
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

09358/08-24 Лист7/11-14551
Про надання інформації для підготовки 
підсумкової колегії підприємства 

75
10.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09393/08-19 Лист7/31-15002
Про виконання Плану заходів на  2015-2017 роки з 
реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року

76
22.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09415/08-33 Лист7-12/15032
НАРАДА 28.12.2015
Про участь у нараді

77
23.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09290/08-44 Лист18843/0/14-15/17
Про надання інформації щодо поліпшення 
житлових умов учасників АТО

78
10.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09291/08-35 Лист18789/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

79
09.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09292/08-35 Лист18222/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

80
01.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09366/08-35 Лист190113/0/14-15/1
Про участь представників у тренінгу з 
психологічної реабілітації

81
14.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09392/08-35 Лист19517/0/14-15/19
Про надання інформації щодо відповідальних осіб, 
які здійснюватимуть внесення до ЦБІ відомостей

82
23.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09442/08-20 Лист31-20040-07-5/3
Про оприлюднення інформації щодо використання 
публічних коштів

83
15.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
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

09443/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про схвалення КМУ показників міжбюджетних 
трансфертів на 2016 рік

84
11.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09345/08-36 Лист694/14/14-15
Про погодження призначення Данова А.А.

85
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09365/08-21 Лист8.4-14/97
Про передачу повноважень з державної реєстрації 
на місця

86
16.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дніпрорудненський міськвиконком

09423/08-22 Лист12/09-2799
Про недопущення припинення подачі напруги 
Таврійському експлуатаційному цеху 
водопостачання та водовідведення

87
21.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09388/08-24 Лист03/02-26/05246
Про врегулювання договірних відносин між КП 
"Водоканал" та КП "Облводоканал" ЗОР

88
21.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

09421/08-35 Лист3230/21-15
Про стан виплати індексації заробітної плати

89
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09422/08-20 Лист3231/21-15
Про виділення додаткової дотації на виплату 
індексації заробітної плати

90
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

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

09295/08-10 Депутатське звернення01
ДОР МАЙСТРО Д.М.
Про розгляд звернення директора Кушугумського 
НВК "Інтелект" щодо закінчення другого етапу 
реконструкції учбового закладу

91
17.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Обласна рада

09385/08-17 Рішення5
Про утворення постійних комісій Запорізької 
облради

92
18.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09386/08-17 Рішення6
Про обрання постійних комісій Запорізької 
облради

93
18.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09387/08-17 Рішення4
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 07.07.2015 № 1 "Про схвалення проекту 
Перспективного плану формування територій 
громад Запорізької області"

94
18.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09462/08-17 Рішення8
Про звернення депутатів Запорізької облради до 
Президента України, Прем`єр-міністра України, 
Голови ВРУ щодо розгляду та внесення змін до 
Податкового кодексу України та Бюджетного 
кодексу України

95
24.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

09394/08-22 Лист1/08-01-806
Про переатестацію автостанції ПАТ 
"Запоріжавтотранс"

96
17.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09352/08-22 Лист53/13978
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2015 р. Якимівського ОП ВОЖКГ та ПО

97
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09353/08-22 Лист53/13976
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2015 р. Концерн "Міські теплові 
мережі" 

98
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09354/08-22 Лист53/13977
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на грудень 2015 р. КП "Лукашівське"

99
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09378/08-36 Лист542/40-юр
Про надання копії листа

100
18.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09397/08-44 Лист22-9739
Про проведення роботи щодо відкриття більшої 
кількості пристаней (причалів)...

101
17.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

09396/08-44 Лист22-9497
Про проведення перевірок

102
09.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09293/08-37 Лист15-12/714
ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про нагородження Плеханова Д.В.

103
15.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09340/08-24 Лист1813
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про коригування загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

104
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09356/08-24 Лист13
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ"
Про надання дозволу на розміщення тимчасових 
споруд

105
22.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09411/08-22 Лист1-12-15
ТОВ ЗАПОРОЖБАСТРАНС"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

106
23.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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09414/08-43 Лист305/07
ТОВ "БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

107
18.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09427/08-44 Лист152
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про стан виконання робіт по будівництву 
інженерних споруд

108
21.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09455/08-22 Лист380
ТОВ ВТФ "АЛЕКС І К"
Про надання роз`яснення

109
22.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09460/08-27 Лист51-35
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
АВТОГІДРОАГРЕГАТ"
Про надання дозволу на розміщення спеціальних 
конструкцій і зовнішньої реклами

110
16.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09463/08-27 Лист73
ПрАТ "АЛЕРО"
Про надання дозволу на розміщення спеціальних 
конструкцій і зовнішньої реклами

111
24.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09464/08-21 Лист24-3423
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про підтвердження права власності на нерухоме 
майно

112
25.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09465/08-21 Лист24-3424
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про виправлення помилки

113
23.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09466/08-32 Лист134
ТОВ "ТОКМАК-АГРО"
Про надання в оренду земельної ділянки

114
22.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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Форма зберігання 
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09296/08-43 Адвокатський запит114
АДВОКАТ САЛІМОНОВА А.А.
Про надання копій документів

115
15.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09346/08-18 Лист213/1
ДП "СГП "ЗАПОРІЗЬКЕ"
Про факти захоплення сільськогосподарських 
земель державної власності

116
18.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09348/08-18 Лист705
ДП "ДНП ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про вирішення конфліктної ситуації з ЗЦФ 
"УКРІНБАНК"

117
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09430/08-44 Листб/н
ФОП БОНДАРЕНКО В.М.
Про погашення заборгованості за надані послуги

118
21.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09459/08-44 Лист11/419
ДП "ДІПРОПРОМ"
Про звільнення від призову Фесенко М.В.

119
23.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09318/08-24 Лист03/1474
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

120
21.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09406/08-34 Лист88
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВГОІ 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про вшанування учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС

121
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09413/08-38 Лист07-04/03/127
ГО "ЗЕМЛЯЦТВО ВИМУШЕНИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ "САМОПОМІЧ"
Про проведення зустрічі

122
23.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

16
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09317/08-24 Лист349
КП "ВР ВКГ "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

123
21.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09319/08-24 Лист376
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

124
21.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09342/08-24 Лист3784
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

125
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09343/08-24 Лист3783
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про затвердження схеми проведення 
взаєморозрахунків по погашенню заборгованості з 
різниці в тарифах

126
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09470/08-24 Лист384
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про погодження скорегованих загальновиробничих 
норм питомих витрат ПЕР

127
25.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

09362/08-43 Лист2/311/26/15
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 23.12.2015

128
22.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09398/08-43 Лист317/594/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 19.01.2016

129
16.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09399/08-43 Лист310/3235/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконними та скасування рішень

130
14.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09410/08-43 Лист320/6396/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 26.01.2016

131
16.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

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

09469/08-43 Лист314/1335/15-ц
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙСУД
Судова повістка про виклик до суду на 26.01.2016

132
23.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09408/08-32 Лист01-01/511
КЗ "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" 
ЗОР
Про виділення коштів у 2016 році

133
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09333/08-15 Лист03-01/2652
(В.Ковальчук) Про розгляд колективного звернення 
працівників ПАТ "Завод залізобетонних 
конструкцій № 1"

134
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Президент України

09301/08-02 Указ676/2015
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

135
03.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09332/08-02 Указ711/2015
Про звільнення Г.Самардака з посади голови 
Запорізької облдержадміністрації

136
18.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

09350/08-22 Лист01-30/1921
Про проведення наради

137
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09351/08-24 Лист01-30/1921
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

138
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09433/08-36 Лист01-46/1946
Про погодження призначення Холоші А.І.

139
24.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

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

09454/08-24 Лист01-27/1036
Про продовження дії договору позички до 
01.07.2016

140
16.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09471/08-20 136/01-23
Про виділення коштів

141
25.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09472/08-24 Лист20101-23
Про завершення реконструкції очисних споруд

142
14.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09420/08-36 Лист01-01-291164
Про погодження призначення Усачова О.В.

143
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09452/08-20 Лист2404/01-20
Про фінансування з обласного бюджету

144
23.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09431/08-36 Лист01-18/947
Про погодження призначення Баленка Ю.О.

145
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09456/08-22 Лист2775/01-13
Про відключення від електроенергії Розівського  
ЕЦВ КП "Облводоканал" 

146
21.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09457/08-44 Лист01-26/0849
Про компенсацію збитків власникам земельних 
ділянок  та землекористувачам, зведаних 
будівельними роботами

147
22.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09461/08-32 Лист61-35/1320
Про передачу земельної ділянки

148
24.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

09458/08-20 Лист01-16/0255
Про включення будівлі будинку культури с. 
Фруктове до переліку об`єктів, ремонт яких 
потребує залучення коштів обласного бюджету

149
22.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райрада

09424/08-20 Лист266/01-28
Про виділення коштів

150
21.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

09404/08-24 Лист02-01-25/0974
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про містобудівну документацію

151
16.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09425/08-24 Лист01-36/1089
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

152
22.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька райрада

09360/08-20 Рішення1
Про підтримку звернення голови Запорізької 
облорганізації Аграрної партії України, голови 
асоціації фермерів та приватних землевласників 
Запорізької області та голови Аграрного союзу 
Запорізької області депутатами Токмацької 
райради 7 скликання

153
11.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

20



№
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

Апеляційний суд Запорізької області

09468/08-43 Лист22-ц/778/4188/1
Про апеляційну скаргу заступника прокурора 
Запорізької області

154
21.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

09355/08-34 Лист02/3-2/8844
Про укріплений контрольно-пропускний пункт

155
22.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

09359/08-20 Лист538/9/08-01-20-0
Про формування звітності

156
17.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09379/08-20 Лист4697/09-03
Про надання копій документів

157
23.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

09389/08-18 Лист7516-3-19/12/6-9
Про проведені заходи

158
22.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09428/08-45 Лист12/2-19/13469
Про  проведення перевірок у 2016 році

159
21.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09432/08-36 Лист07-19/14062
Про погодження призначення Удод О.М.

160
24.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

09347/08-36 Лист404/2/01-02-15
Про погодження списку кадрового резерву

161
21.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

21



№
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

09314/08-20 Лист08-08-15-15/780
Про результати ревізії бюджету м. Запоріжжя

162
10.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09344/08-44 Лист4311/пр
Про проведення капітального ремонту обласного 
збірного пункту облвійськомату

163
15.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09400/08-43 Лист808/889/15
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження

164
17.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09401/08-43 Лист808/8491/15
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження

165
16.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09467/08-43 Лист808/8275/15/415
Про закриття провадження в адміністративній 
справі

166
21.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

09409/08-41 Лист21-вих-15
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави

167
18.12.2015від

№
від 24.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

09450/08-41 Лист44-вих-15
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про представництво інтересів держави

168
22.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09313/08-41 Лист05/1-1968вих-15
Про надання інформації щодо розгляду заяви 
Зубченка О.С.

169
21.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

22



№
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

09341/08-36 Лист02-11-07733
Про погодження призначення Караулової І.В.

170
16.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

09395/08-21 Лист2301/01-14875
Про типові технічні умови, специфікації 
обладнання

171
17.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09403/08-49 Лист59-/5/1-1493ДС
Про можливі протесні дії представників 
фанатського руху футбольного клубу "Металург" 
м. Запоріжжя

172
23.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

09363/08-43 Лист808/1561/14/689
Судова повістка про виклик до суду на 24.12.2015

173
17.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

09361/08-36 Лист9343/0/20-15
Про оголошення конкурсу на вакантну посаду

174
10.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09376/08-34 Лист16-18468/162
Про інформацію щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

175
16.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09435/08-34 Лист03-18595/212
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження видів та норм майна, а також 
видів та обсягів послуг щодо життєзабезпечення 
постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій"

176
18.12.2015від

№
від 25.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції
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09381/08-32 Лист4828/01/08.2-15
Про надання інформації щодо забезпечення 
учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО 
земельними ділянками

177
22.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09297/08-22 Лист2324/1/10-11
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
02.10.2013 № 759"

178
11.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09383/08-22 Лист262-01/18/5-15
Про надання інформації щодо розрахунку частки 
сумарної потужності котелень на альтернативних 
видах палива

179
21.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09384/08-22 Лист264-01/18/5-15
Про надання інформації щодо виконання плану 
коротко- та середньострокових заходів стосовно 
скорочення обсягу споживання природного газу

180
23.12.2015від

№
від 23.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

09339/08-27 Лист1653/7/11-15
Про розроблення та затвердження обласної 
програми поліпшення кінообслуговування 
населення на 2016 рік

181
11.12.2015від

№
від 22.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

09310/08-44 Лист3275/18-1-17
Про зняття з контролю Указу Президента України 
від 26.05.2015 № 285/2015

182
18.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України

09320/08-21 Лист10-16-22595
Про перелік потенційних об`єктів оренди

183
11.12.2015від

№
від 21.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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