
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.03.15 по 06.03.15

Ф21-КА

№
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Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01289/08-37 Листб/н
(ГУГНІН Е.А.)
Про нагородження Шкляренка С.В.

1
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01406/08-01 Закон України156-VIII
Про засади державної регіональної політики

2
05.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01407/08-01 Закон України168-VIII
Про внесення змін до п.2 Закону України  "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо звільнення від оподаткування продукції 
оборонного призначення"

3
10.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01408/08-01 Закон України189-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення реалізації права на 
спадщину

4
12.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01409/08-01 Закон України176-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України

5
10.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01410/08-01 Закон України206-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо підготовлення, виготовлення, 
розповсюдження книжок та періодичних видань 
друкованих ЗМІ вітчизняного виробництва

6
13.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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01411/08-01 Закон України194-VIII
Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності за 
окремі військові злочини

7
12.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01412/08-01 Закон України198-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення діяльності 
Національного антикорупційного бюро України та 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції

8
12.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01413/08-01 Закон України187-VIII
Про внесення змін до Кодексу про адміністративні 
правопорушення щодо врегулювання питання 
відповідальності за вчинення насильства в сім`ї

9
12.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01414/08-01 Закон України186-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України

10
12.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01415/08-01 Закон України173-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про захист 
суспільної моралі"

11
10.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01416/08-01 Закон України157-VIII
Про добровільне об`єднання територіальних 
громад

12
05.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01417/08-01 Закон України158-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності 
військовослужбовців, надання командирам 
додаткових прав та покладання обов`язків в 
особливий період

13
05.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01418/08-01 Закон України183-VIII
Про відкритість використання публічних коштів

14
11.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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Комітети Верховної Ради України

01394/08-14 Лист04-14/11-1015
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА, РЕГІОН.ПОЛІТИКИ ТА 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Про надання інформації щодо органів 
самоорганізації населення

15
23.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01396/08-14 Лист04-23/5-304
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 22.04.2015
Про участь у комітетських слуханнях

16
02.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

01261/08-10 Депутатське звернення278/02-28/02
НДУ САБАШУК П.П.
Про надання інформації щодо реорганізації КУ 
Запорізька обласна наукова медична бібліотека" 
ЗОР

17
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01262/08-10 Депутатське звернення278/02-25/02
НДУ САБАШУК П.П.
Про звернення колективу КЗ "Центр 
художньо-естетичної творчості" ЗОР щодо 
недопущення ліквідації мережі позашкільних 
закладів Центру

18
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01263/08-10 Депутатське звернення04-03/7-121
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про розгляд звернення Тютюнова Л.М. щодо 
поліпшення житлових умов, надання матеріальної 
допомоги та з інших питань

19
23.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01264/08-10 Депутатське звернення04-35/9-155
НДУ ТРЕТЬЯКОВ О.Ю
Про надання інформації щодо обсягу коштів, 
передбачених місцевими бюджетами на 
реабілітацію учасників бойових дій, в тому числі 
учасників АТО

20
23.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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01265/08-10 Депутатське звернення58
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про збереження КЗ "Мирненський 
навчально-виховний комплекс 1-3 ступенів"

21
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

01266/08-10 Депутатське звернення52
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Василенко Г.В. щодо надання 
допомоги в лікуванні її сина та отриманні 
земельної ділянки

22
23.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01267/08-10 Депутатське звернення55
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про транспортне сполучення для мешканців 
с.Берестове Новомиколаївського р-ну

23
23.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01268/08-10 Депутатське звернення133-434
НДУ СУСЛОВА І.М.
Про надання переліку великих та середніх 
підприємств області  які є платниками екологічного 
податку

24
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01269/08-10 Депутатське звернення53
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців Підгірненської сільради 
Новомиколаївського р-ну щодо забезпечення 
мешканців сіл питною водою

25
23.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01270/08-10 Депутатське звернення133-456
НДУ СУСЛОВА І.М.
Про надання переліку маршрутів

26
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01395/08-14 Лист107-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про відрядження спортсмена на Чемпіонат Європи 
з греко-римської боротьби (Гладких А.О.)

27
03.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01316/08-35 Лист4-408/15-28
Про надання інформації щодо забезпечення потреб 
внутрішньо переміщених осіб (АТО)

28
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

01325/08-24 Листб/н
БОГУСЛАЄВА О.С.
Про початок виконання будівельних робіт

29
24.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01343/08-32 Листб/н
СПИЦЬКА С.Й.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

30
03.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01361/08-32 Листб/н
БЕРЕГОВИЧ А.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

31
04.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01282/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ШУЛЬЖЕНКО М.В.
Про надання копій документів щодо розгляду 
звернення Зелепухіна Г.М.

32
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01299/08-29 Лист1-2/02
WORD MIXED MARTIAL ARTS FEDERATION
Про участь у Кубці миру по змішаним видам 
єдиноборств

33
04.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01340/08-24 Лист0220-33
ТОВ "КОМПАНІЯ "ТВІС"
Про створення оновленої цифрової картографічної 
основи для розробки містобудівної документації

34
20.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01342/08-22 Лист1/3-82
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРТОРФ"
Про участь у тендерних закупівлях торфобрикетів

35
03.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01372/08-28 Лист170/00
ПАТ "ДІПРОЗВ`ЯЗОК"
Про створення оперативно-диспетчерської служби 
Системи 103

36
02.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

5
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01390/08-41 Лист1075/8вих-15
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА 
ЖИТОМИРСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо Шевчука С.В.

37
02.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01398/08-33 Лист30
ПРОГРАМА "ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ 
ВРЯДУВАННІ"
Про співробітництво

38
03.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Партії та громадські організації

01279/08-38 Лист49
БФ "НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ"
Про співробітництво

39
26.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01305/08-31 Лист01-04/15/07
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про надання інформації щодо стану викладання 
предметів духовно-морального спрямування

40
16.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

01332/08-43 Лист908/4796/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до провадження

41
23.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01333/08-43 Лист13049/0/19-15
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про відкриття касаційного провадження

42
25.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01257/08-09 Доручення8551/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02..03.2015
Про участь у селекторній нараді

43
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ 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

01258/08-09 Доручення1994/3/1-15
(Г.Зубко) Про надання дозволу на проведення 
перевірки щодо додержання земельного 
законодавства

44
26.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01259/08-03 Постанова64
Про внесення змін до Порядку перерахування 
деяких субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг, субсидій та 
компенсацій

45
25.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01260/08-49 Доручення200/1/1-15-ДСК
(В.Кириленко) Про проблеми проведення 
мобілізації та заходів з її забезпечення

46
26.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01309/08-03 Розпорядження128-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
КМУ від 07.11.2014 № 1085

47
18.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01353/08-04 Витяг з протоколуВП 23
(А.Яценюк) 5.3 Про проект розпорядження КМУ 
щодо встановлення квоти імміграції на 2015 рік 
стосовно висококваліфікованих спеціалістів та 
робітників, гостра потреба в яких є відсутньою для 
економіки України

48
25.02.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01400/08-09 Доручення8660/1/1-15
(Н.Гнидюк) Про  інформування щодо прямих 
іноземних інвестицій в розрізі регіонів

49
04.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01401/08-09 Доручення8424/1/1-15
(В.Кириленко) Про проведення перевірки 
комп`ютерних програм

50
04.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01402/08-09 Доручення8150/1/1-15
(А.Яценюк) Про розробку плану заходів щодо 
вшанування пам`яті князя Київського Володимира 
Великого - творця середньовічної європейської 
держави Руси-України

51
05.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

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

Міністерство аграрної політики та продовольства

01399/08-23 Лист37-13-5-11/3168
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 10.03.2015
Про участь у селекторній нараді

52
06.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01301/08-36 Лист2202-14/5858-06
Про звільнення Говорова О.В.

53
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01314/08-21 Лист3222-07/5763-06
Про надання інформації стосовно майна, що 
знаходиться у власності, оренді, користуванні 
державних адміністрацій, підприємств,...

54
24.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01346/08-33 Лист4323-06/6162-03
Про надання пропозицій до проекту Плану заходів 
з розвитку експортного потенціалу України

55
27.02.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01319/08-22 Лист03/42-976
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на квітень 2015 року

56
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01320/08-22 Лист03/42/975
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на квітень 2015 року

57
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01345/08-22 Лист25/498-15
НАРАДА 05.03.2015
Про участь у нараді

58
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01391/08-22 Лист771/11/14-15
Про проект Порядку забезпечення відшкодування 
вартості проїзду залізничним, автомобільним 
транспортом внутрішньо переміщених осіб до 
залишеного місця проживання (АТО)

59
27.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту 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

01356/08-29 Лист1623/11.1
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 17.03.2015
Про участь  у засіданні колегії

60
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

01389/08-21 Лист04-49/04
Про передачу та ремонт житлового будинку по вул. 
Леніна, 50 у мст Якимівка

61
19.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01393/08-28 Лист11.03-03/85/5835
Про розгляд звернення ГО "Шляхи до життя"

62
25.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01256/08-24 Лист7/9-2168
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02..03.2015
Про участь у селекторній нараді

63
27.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01303/08-24 Лист7/19-2188
Про надання інформації щодо об`єктів 
незавершеного будівництва

64
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01313/08-24 Лист7/9-2198
Про надання інформації щодо гуртожитків, які 
розташовані в області

65
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01335/08-20 Лист7/13-1902
Про сприяння в проведенні круглих столів

66
20.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01357/08-33 Лист7/12-2252
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів стосовно  розвитку транскордонного 
співробітництва на 2011-2015 роки

67
02.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

01358/08-33 Лист7/12-2253
Про надання інформації стосовно виконання плану 
заходів щодо стимулювання міжрегіональної 
співпраці, кооперації та інтеграції

68
02.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01359/08-24 Лист7/9-2299
Про запровадження механізму співфінансування 
проектів з енергозбереження та термомодернізації 
житлових будинків

69
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01292/08-35 Лист2149/0/14-15/026
Про дії фахівців державної служби зайнятості у разі 
призову на військову службу під час мобілізації 
зареєстрованих безробітних

70
19.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01293/08-35 Лист2619/0/14-15/59
Про проведення тренінгів

71
26.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01347/08-35 Лист2779/0/14-15/13
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПОГАШЕННЯ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
12.03.2015
Про участь у засіданні

72
02.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01392/08-35 Лист2498/0/14-15/19
Про внесення змін до Порядку надання дозволу на 
право користування пільгами з оподаткування для 
підприємств та організацій інвалідів

73
25.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01317/08-35 Лист31-09020-12-7/6
Про обмеження максимального розміру місячної 
заробітної плати

74
26.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01318/08-20 Лист31-07010-07-5/5
Про перерахування залишків коштів

75
19.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01344/08-20 Лист01-1265/44
Про виділення коштів з обласного та державного 
резервних фондів

76
03.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

01349/08-32 Лист01-01-43/0861
Про зміну меж та площі території ландшафтних 
заказників місцевого значення

77
26.02.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01352/08-22 Лист02453/02-20/03
Про виділення коштів на ремонт дороги

78
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

01376/08-24 Лист630/21-25
Про внесення змін до постанови КМУ від 
18.06.2014 № 217

79
05.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

01271/08-10 Депутатське звернення15
ДЕПУТАТ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ЯКОВЕНКО В.В
Про фінансування та виплату заборгованості на 
компенсацію витрат на перевезення пільгових 
категорій населення

80
26.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Енергодарська міська рада

01368/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ПЛАХОТНА Т.О.
Про постанови Енергодарської міської виборчої 
комісії від 27.02.2015

81
05.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01348/08-36 Лист5/04
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ВО "БАТЬКІВЩИНА"
Про кандидатуру Мещана І.В.

82
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласна рада

01286/08-17 Лист01-26/0236
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 05.03.2015
Про участь у засіданні

83
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01382/08-17 Лист68
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 03.03.2015 № 62

84
05.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01420/08-17 Лист01-26/0251
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

85
04.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

01281/08-22 Лист1/10-01-170
Про погодження розміру автостанційного збору на 
2015 рік

86
27.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01275/08-22 Лист006-110/2874
Про укладання договорів на постачання 
електроенергії

87
24.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

01337/08-20 Лист14/542
Про проведення службового розслідування 
відносно керівництва ДФС

88
26.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

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

01373/08-21 Лист011-161
Про продовження терміну дії договору

89
03.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Військові частини

01374/08-37 Лист835
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА П/П В0105
Про нагородження Єременко Т.М. (інші)

90
05.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

01363/08-38 Лист53
Про доцільність подальшого функціонування 
деяких КУ і КЗ

91
03.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01364/08-38 Лист54
Про створення робочої групи з розгляду 
проблемних питань діяльності ВАТ "Запоріжгаз"

92
03.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01365/08-38 Лист55
Про створення робочої групи з розгляду питань 
діяльності КП "Основаніє" ЗМР та інших 
виконавців послуг

93
03.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01371/08-38 Лист52
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 10-11.03.2015
Про участь у засіданнях

94
03.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01277/08-32 Лист20
ТОВ "ДНІПРОТЕХПОСТАВКА"
Про надання в оренду земельної ділянки

95
27.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01295/08-23 Лист04/168
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про підвищення оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

96
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01296/08-23 Лист180
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про підвищення оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

97
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01297/08-23 Лист169
ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про підвищення оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

98
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01298/08-23 Лист250
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про підвищення оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

99
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01323/08-22 Лист13
ТОВ "АВТПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про підвищення вартості проїзду на приміських 
маршрутах

100
02.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01329/08-43 Лист908/4919/14
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про відзив на апеляційну скаргу

101
03.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01354/08-22 Лист06/101
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

102
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01355/08-21 Лист1201-01-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про інвентаризацію об`єктів державної власності

103
12.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01360/08-22 Лист502
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

104
04.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01369/08-32 Лист75
ТОВ "ТОКМАЦІКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

105
02.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14
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Джерело  інформації 
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01386/08-22 Лист27/02/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про перегляд тарифів на перевезення пасажирів

106
27.02.2015від

№
від 05.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01272/08-20 Лист95
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Про виділення коштів на проведення проміжних 
виборів

107
27.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01280/08-27 Лист86
КП "ПРЕСА"
Про ситуацію на підприємстві

108
26.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ паперовий паперова

01288/08-37 Лист159
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042
Про нагородження Івченка В.М. (інші)

109
26.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01302/08-37 Лист01-1/22
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС"
Про нагородження Півненка А.В. (інші)

110
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01322/08-35 Лист3709/03
УПРАВЛІННЯ ПФУ В 
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ Р-НІ
Про список застрахованих осіб які мають право на 
пенсію за віком

111
24.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01330/08-43 Лист2204/6
ДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

112
18.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01331/08-43 Лист2207
ДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

113
18.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01366/08-24 Лист04-11.2/30
ДП "УКРВОДШЛЯХ"
Про запровадження системи відеоспостереження на 
Запорізькому районі гідротехнічних споруд

114
04.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
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документа

01370/08-32 Лист04/03
СП ЗМУ ГУМВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

115
04.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01375/08-39 Лист96
ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Про постанови обласної виборчої комісії від 
04.03.2015 № 135 та 136

116
05.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01397/08-18 Лист8
ПП "РИБАЛЬСЬКА М.В."
Про вирішення конфліктної ситуації

117
05.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

01284/08-35 Лист3
Про соціальну реабілітацію біженців (АТО)

118
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01285/08-21 Лист4
Про створення малих та середніх підприємств

119
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01287/08-36 Лист77
Про кандидатуру Варецького В.І. на посаду голови 
Василівської райдержадміністрації

120
02.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01341/08-36 Лист78
Про кандидатуру Матиска О.В.

121
03.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01283/08-18 Лист27/02-2015
ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ"
Про ситуацію з комунальними підприємствами 
м.Запоріжжя

122
27.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

16
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Джерело  інформації 
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01308/08-25 Лист3
ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКІВ КП 
"ЗАПОРІЖРИНОК"
Про боротьбу зі стихійною торгівлею в 
м.Запоріжжя

123
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01338/08-32 Лист442
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ УТМР"
Про надання в користування земель запасу

124
02.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01350/08-20 Лист50
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Про розподіл коштів екологічного фонду у 2015 
році

125
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01351/08-21 Лист03/03
ЗОБФ "ВЕТЕРАНИ ЧОРНОБИЛЮ"
Про виділення приміщення

126
04.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01383/08-38 Лист120/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення телемарафону "Пам`ять"

127
02.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Спортивні товариства

01278/08-29 Лист9
КДЮСШ СК "ПЕРШОТРАВНЕВЕЦЬ"
Про виділення коштів

128
25.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Суди

01328/08-43 Лист2/317/695/2015
ЗАРОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі № 
317/594/15-ц

129
24.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01334/08-43 Лист319/333/15/867/1
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

130
24.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01387/08-43 Лист310/10022/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 17.03.2015

131
05.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

01304/08-22 Лист35-20/674
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про затвердження технічного завдання

132
26.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01311/08-15 Лист44-01/468
(Д.Шимків) Про надання інформації щодо прямих 
іноземних інвестицій в розрізі регіонів

133
02.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01405/08-15 Лист43-01/206
(Р.Павленко) Про зняття з контролю ст.2 Указу 
Президента України від 22.12.2014 № 948/2014

134
04.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

01404/08-15 Лист02-01/937
(Б.Ложкін) Про продовження виконання Доручення 
Президента України від 04.02.2014 № 1-1/227 (На 
контролі № 00938/08-08 (2015) з новим терміном 
інформування)

135
04.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Президент України

01403/08-02 Указ122/2015
Про оголошення в Україні дня жалоби

136
04.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

01310/08-15 Лист32-07/171
(М.Кулеба) Про надання пропозицій щодо захисту 
прав дітей

137
26.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація
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(адресат)
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01380/08-24 Лист01-30/341
Про водопостачання та водовідведення населення 
Василівського району

138
05.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01306/08-20 Лист01-05/0198
Про виділення додаткових коштів для проведення 
капремонту покрівлі лікувального корпусу 
Вільнянської ЦРЛ

139
02.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01321/08-20 Лист01-05/0195
Про виділення субвенції

140
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01307/08-28 Лист01-10/127
Про лікувальні заклади району

141
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01336/08-20 Лист01-11/0202
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

142
27.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01377/08-20 Лист01-26/116
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

143
18.02.2015від

№
від 05.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01378/08-20 Лист01-20/147
Про виділення коштів з обласного бюджету

144
27.02.2015від

№
від 05.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01379/08-22 Лист01-27/142
Про не відключення від електропостачання

145
26.02.2015від

№
від 05.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01381/08-22 Лист01-27/0079
Про регіональну систему оповіщення та зв`язку на 
території району

146
04.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01384/08-20 Лист01-13/0068
Про виділення додаткових коштів на ремонт доріг

147
27.02.2015від

№
від 05.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01385/08-20 Лист01-12/0070
Про виділення коштів з обласного бюджету

148
27.02.2015від

№
від 05.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01339/08-32 Лист61-35/0174
Про ситуацію з використанням земель 
сільськогосподарського призначення

149
02.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01300/08-20 Лист01-11/0104
Про виділення коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

150
27.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

01324/08-32 Лист02-01-25/1079
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛЕЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

151
08.12.2014від

№
від 03.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01312/08-21 Лист13-09.1/63-2131
Про погодження передачі з комунальної у 
державну власність нежитлового приміщення

152
02.03.2015від

№
від 03.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01362/08-20 Лист06-09.1/259-215
Про зарахування авансового внеску

153
03.03.2015від

№
від 04.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

01367/08-41 Лист62/237
Про заходи щодо розшуку по встановленню місця 
знаходження безвісно зниклих неповнолітніх

154
04.03.2015від

№
від 05.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

01327/08-43 Лист908/4472/14
Про визнання незаконним та скасування пунктів 
наказу

155
18.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01326/08-43 Лист808/4903/14/739
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження

156
23.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01276/08-41 Лист19-р
Про звернення голови Степногірської селищної 
ради Кондратюка І.А. щодо охорони 
навколишнього природного середовища та з інших 
питань

157
27.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01421/08-41 Лист05/2-467вих-15
Про скасування розпоряджень голови Василівської 
райдержадміністрації від 15.06.2012 № 473 та від 
26.07.202 № 614

158
05.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

Управління охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області

01274/08-32 Лист910
Про створення іхтіологічного заказника "Ріка 
Вільнянка"

159
27.02.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01290/08-41 Лист59/6-715
Про залучення мешканців регіону до охорони 
об`єктів критичної інфраструктури

160
01.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01419/08-39 Лист21-28-389
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

161
04.03.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

01294/08-36 Лист02/203
Про чисельність працівників Держархіву області

162
26.01.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

01273/08-36 Лист4-42/145-3478
Про погодження списку кадрового резерву

163
16.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01388/08-35 Лист03-2414/164
Про розгляд звернень ТОВ "Прибрежний дворик" 
та ТОВ "Білд-сервіс"

164
17.02.2015від

№
від 06.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

01291/08-27 Лист332/50/2.2-15
Про надання пропозицій до Календаря туристичних 
подій у 2015 році

165
24.03.2015від

№
від 02.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01315/08-27 Лист341/50/2.2-15
Про надання інформації щодо інвестиційних 
проектів у сфері туризму та курортів

166
25.02.2015від

№
від 03.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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