
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.03.15 по 20.03.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

01770/08-79 Протокол голови ОДА1
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ З 
УПЕРЕДЖЕННЯМ СТРОКУ  ВИКОНАННЯ : 
п.1 до 23.03.2015 Піддубний Ю.І.(25.03.2015)
п.2 до 24.03.2015 Ревуцький А.М. (25.03.2015)
п.3 до 25.03.2015 Семечаєвський Е.Г. (27.03.2015) 
п.4 до 31.03.2015 Цегельник О.І. (02.04.2015)
п.5 до 04.04.2015 Долганов В.І.(08.04.2015) 
п.6 до 05.04.2015 Цегельник О.І. (08.04.2015)
п.7 до 06.04.2015 Піддубний Ю.І. (08.04.2015)
п.8 до 07.04.2015 Матвєєва А.І. (08.04.2015)

1
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

01635/08-14 Лист04-34/13-56226
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про аналіз стану заборгованості з виплати 
заробітної плати

2
10.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01657/08-14 Лист04-33/5-307 (574
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про Рекомендації комітетських слухань від 
18.02.2015

3
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01659/08-14 Лист04-33/18-323 (59
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про сприяння в проведенні 01-30.04.204 Х 
Всеукраїнської акції "Врятуй життя дитині"

4
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01660/08-14 Лист04-33/5-309 (575
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про Рекомендації Комітетських слухань від 
11.02.2015

5
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01661/08-10 Депутатське звернення04-23/13-349
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про оптимізацію мережі обласних позашкільних 
навчальних закладів

6
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01791/08-10 Депутатське звернення04-33/15-330
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ
Про звернення членів Запорізької обласної 
федерації спортивного туризму щодо ліквідації 
Центру туризму у Запорізькій області

7
13.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01792/08-10 Депутатське звернення04-34/13-61093
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРУГЛИЙ СТІЛ 22.04.2015
Про шляхи розв`язання проблем щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати

8
16.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

01636/08-10 Депутатське звернення115-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про виконавче провадження відносно ДП 
"Запорізький інститут землеустрою"

9
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

2



№
з/п
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01637/08-10 Депутатське звернення113-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про зняття з обліку та демонтаж пам`ятника 
В.І.Леніну

10
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01638/08-10 Депутатське звернення121-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про надання інформації щодо обласної та районних 
структур патріотично-виховної роботи та 
регіональні та місцеві програми  патріотичного 
виховання

11
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01658/08-10 Депутатське звернення187/02-07-524
НДУ ЛЯШКО О.В
Про розгляд звернення Ванян Л.Б. щодо 
покращення житлових умов

12
16.02.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01819/08-10 Депутатське звернення129-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про виділення приміщень Запорізькій єпархії УПЦ 
Київського Патріархату

13
16.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01820/08-10 Депутатське звернення130-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про виділення приміщень та земельної ділянки  для 
Української Греко-Каталицької церкви

14
16.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

01805/08-26 Лист11.1/7-Ш240800.
Про забезпечення права дітей на безоплатну 
позашкільну освіту та змістовне дозвілля

15
16.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

01706/08-33 Лист30/2015
ІНСТИТУТ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 04-05.05.205
Про участь у конгресі

16
10.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник
3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01728/08-32 Листб/н
РОШАН Л.А.
Про реєстрацію права власності держави на 
земельну ділянку

17
17.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01647/08-43 Лист908/4796/14
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про відзив на апеляційну скаргу на рішення 
Господарського суду від 27.01.2015 у справі 
№908/4796/14

18
16.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01668/08-22 Лист19
ТОВ "МАГНИТ Д"
Про постачання продукції

19
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01669/08-24 Лист18
ТОВ "МАГНИТ Д"
Про співпрацю

20
10.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01670/08-19 Лист299/88
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про науково-методичні рекомендації

21
10.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01745/08-20 Лист21/20-32
ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про аудит ефективності використання коштів 
резервного фонду державного бюджету

22
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01793/08-29 Лист10/03-05
ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
Про довгострокову Програму розвитку плавання в 
області

23
10.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01828/08-27 Лист383
ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗВОДУ 
ПАМ`ЯТОК ІСТОРІЙ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Про продовження робіт над томом Зводу пам`яток 
історії та культури  Запорізької області

24
12.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

01694/08-36 Лист10-03/15-3
УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ
Про Спіріну О.Д.

25
10.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01717/08-24 Лист1/10-03-174
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про участь представників Федерації в конкурсних 
комісіях з надання ЖК послуг

26
10.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01733/08-28 Лист13-12/03.15
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БОРОТЬБИ ПРОТИ 
РАКУ
Про виділення коштів

27
12.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01800/08-19 Лист01-11/03-15
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЮ - КОМІТЕТ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про стан показників регіонального індексу 
людського розвитку

28
11.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01840/08-24 Лист2/16-03-182
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про забезпечення галузевих гарантій в оплаті праці 
в тарифах

29
16.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ паперовий паперова

Посольства

01802/08-13 Лист60/9598
ПОСОЛЬСТВО ГРУЗІЇ В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 25.03.2015

30
19.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01845/08-33 Лист2015
ПОСОЛЬСТВО СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про розгляд звернення ТОВ "Міла Мед"

31
13.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Суди

01689/08-43 Лист908/5758/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про ухвалу суду до Сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Україна"

32
27.02.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01709/08-43 Лист908/4919/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду до ТОВ "Будівельник - 2007"

33
11.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01674/08-18 Лист0434/1-15
Про  звернення, що надішли  на урядову телефонну 
"гарячу лінію" у лютому 2015 року

34
06.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01620/08-03 Постанова91
Про внесення змін у додаток 3 до Регламенту КМУ

35
11.02.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01621/08-03 Постанова92
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

36
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01622/08-03 Розпорядження195-р
Про встановлення квоти імміграції на 2015 рік

37
25.02.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01623/08-03 Розпорядження201-р
Про затвердження плану заходів з інформаційного 
супроводження реалізації Ініціативи "Партнерство 
"Відкритий Уряд" в Україні у 2015 році

38
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01624/08-09 Доручення2385/5/1-15
(О.Паракуда) Про участь у Першому 
національному форумі з підтримки експорту

39
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01625/08-09 Доручення8064/1/1-15
Про пробацію

40
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання організаційної роботи 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

01626/08-09 Доручення5296/3/1-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення ГО Народна рада 
Запоріжжя та Запорізької області

41
13.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01627/08-09 Доручення10751/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 16.03.2015
Про участь у селекторній нараді

42
16.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01628/08-09 Доручення9775/1/1-15
(В.Федорчук) Про розгляд звернення ГО Народна 
рада м. Запоріжжя і Запорізької області

43
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01629/08-09 Доручення9071/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення мешканців смт Кам`яне 
Вільнянського р-ну

44
13.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01630/08-09 Доручення10030/1/1-15
(В.Кириленко) Про Рішення виїзного засідання 
Комітету ВРУ з питань сім`ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму від 23.02.2015)

45
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01631/08-09 Доручення8840/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ  АРТЮШЕНКО І.А.)
Про забезпечення соціальними послугами 
вимушених переселенців (АТО)

46
14.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01632/08-16 Лист4010/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ТзОВ 
"Віст-Запоріжжя"

47
14.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01681/08-09 Доручення7511/2/1-15
(А.Яценюк) Про збільшення обсягу видатків для 
забезпечення соціальними послугами вимушених 
переселенців

48
14.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01682/08-09 Доручення8126/1/1-15
(Г.Зубко) Про вжиття невідкладних заходів щодо 
унеможливлення відключення б`єктів де мешкають 
внутрішньо переміщені особи від мереж тепло-, 
електро- та водопостачання

49
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01683/08-03 Постанова93
Про встановлення на 2015 рік фонду оплати праці 
працівників і видатків на утримання обласних та 
районних державних адміністрацій

50
11.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01722/08-09 Доручення11042/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.03.2015
Про участь у селекторній нараді

51
17.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01734/08-09 Доручення11136/0/1-15
(Г.Зубко) ВИЇЗНА НАРАДА 19.03.2015
Про участь у нараді

52
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01737/08-04 Витяг з протоколуВП 32
(А.Яценюк) 6.6. Рішення з окремих питань щодо 
зменшення підприємствами комунальної 
теплоенергетики температури теплоносія

53
11.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01738/08-03 Постанова98
Про внесення зміни до пункту 16 Порядку 
здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, 
реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших 
ЦОВВ

54
11.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ паперовий паперова

01739/08-03 Постанова101
Про затвердження типових положень про 
функціональну і територіальну підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту

55
11.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01740/08-03 Постанова104
Про внесення змін до Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
АТО, забезпеченні її проведення

56
04.02.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01741/08-03 Постанова105
Про затвердження Порядку виплати компенсації 
підприємствам, установам, організаціям у межах 
середнього заробітку працівників, призваних на 
військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період

57
04.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01742/08-03 Розпорядження209-р
Про погодження кандидатур до складу комітету з 
призначення керівників особливо важливих для 
економіки підприємств

58
11.02.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01743/08-09 Доручення2666/89/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо стану 
виконання доручення КМУ від 06.02.2015 № 
2666/50/1-15

59
13.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01777/08-03 Постанова106
Про удосконалення порядку надання житлових 
субсидій

60
28.02.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01778/08-09 Доручення10538/1/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І 
ОСВІТИ
Про оптимізацію мережі обласних позашкільних 
навчальних закладів

61
17.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01779/08-09 Доручення3175/13/1-15
(Г.Зубко) Про склад Української частини 
Українсько-німецької групи високого рівня з 
економічного співробітництва

62
17.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01780/08-09 Доручення10127/1/1-15
(А.Яценюк) Про надання пропозицій щодо 
перерозподілу між місцевими бюджетами 
акцизного податку

63
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01781/08-09 Доручення5811/20/1-14
(А.Яценюк) Про забезпечення належної роботи 
контактних центрів

64
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01782/08-04 Протокол10751/1/1-15
(А.Яценюк) Протокол № 2 засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 16.03.2015

65
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01806/08-03 Постанова107
Деякі питання забезпечення у 2015 році 
будівництва інженерних споруд з метою зміцнення 
обороноздатності держави

66
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01807/08-03 Розпорядження213-р
Про затвердження плану заходів з виконання 
Програми діяльності КМУ та стратегії сталого 
розвитку "Україна-2020" у 2015 році

67
04.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01808/08-09 Доручення5732/3/1-15
(В.Кириленко) Про збільшення обсягу видатків для 
забезпечення роботи з вимушеними переселенцями

68
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01809/08-09 Доручення4396/3/1-15
(В.Кириленко) Про протокол засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМУ 
від 10.03.2015

69
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01810/08-09 Доручення11494/0/-15
(Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 24.03.2015
Про участь у селекторній нараді

70
19.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01811/08-09 Доручення24426/16/1-12
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо виконання 
регіональних та місцевих програм розвитку малого 
і середнього підприємництва

71
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01812/08-09 Доручення10613/1/1-15
(А.Яценюк) Про виділення додаткової субвенції

72
19.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10
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01813/08-09 Доручення4285/0/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо причин 
недостатнього виконання завдань та доручень 
Уряду стосовно цивільного захисту населення  

73
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01814/08-09 Доручення9139/1/1-15
(А.Яценюк) Про приведення власних 
нормативно-правових актів у відповідність із 
Законом України від 10.02.2015 № 176-VIII

74
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01815/08-09 Доручення9949/1/1-15
(Г.Зубко) Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету на ліквідацію наслідків стихії 
в м. Бердянськ

75
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01816/08-04 Протокол наради 
(засідання)

11258/0/1-15
(Г.Зубко) Протокол наради від 27.02.2015 щодо 
проблемних питань галузі автомобільних 
перевезень

76
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

01757/08-22 Лист26-1731/1.2-15
Про перевищення використання природного газу

77
11.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01710/08-23 Лист37-13-1-11/3835
РЕГІОНАЛЬНА НАРАДА 20.03.2015
Про участь у нараді

78
17.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01718/08-23 Лист37-11-4-11/3564
Про ситуацію на ринку хліба

79
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

11
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01675/08-32 Лист5/4-9/2219-15
СЕМІНАР 15-17.04.2015
Про участь у семінарі

80
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01673/08-19 Лист2802-07/7784-06
Про результати моніторингу 
соціально-економічного розвитку регіонів за січень 
2015 року

81
13.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01749/08-36 Лист2721-10/8367-03
Про надання інформації щодо структури, штатної 
чисельності мобілізаційних підрозділів

82
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01751/08-33 Лист3911-03/8334-06
Про  інформування щодо прямих іноземних 
інвестицій в розрізі регіонів

83
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01776/08-33 Лист660/16-840-912
Про участь у заходах із вшанування жертв 
трагічних подій в Османській імперії в 1915 року

84
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

01799/08-22 Лист1067/25/14-15
Про надання пільг на безоплатний проїзд 

85
17.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01804/08-22 Лист2792/16/10-15
Про надання згоди на включення до ліквідаційної 
маси цілісного майнового комплексу ДП 
"Аеропорт Бердянськ"

86
12.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

01715/08-27 Лист9/7-3/35-15
Про стипендії Президента України для молодих 
майстрів народного мистецтва на 2016 рік

87
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

01672/08-44 Лист220/2567
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку фінансового забезпечення 
потреб національної оборони держави, 
мобпідготовки, заходів з мобілізації та ЗС за 
рахунок благодійних пожертв фізичних та 
юридичних осіб" 

88
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01744/08-26 Лист1/11-3635
Про проведення фінального етапу Всеукраїнських 
учнівських  олімпіад 

89
16.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

01750/08-26 Лист1/11-3752
Про вжиття заходів безпеки у пунктах проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання

90
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01767/08-28 Лист19.1-07-900/807
Про проект Субсидіарної угоди

91
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01687/08-20 Лист7/19-2748
Про розрахунковий обсяг коштів за бюджетною 
програмою "Державний фонд регіонального 
розвитку"

92
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01719/08-24 Лист7/15-1795
Про розрахунок розміру і використання коштів 
пайової участі у розвитку інфраструктури 
населених пунктів

93
18.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01720/08-24 Лист7/15-
Про розрахунок розміру і використання коштів 
пайової участі у розвитку інфраструктури 
населених пунктів

94
19.02.2015від

№
від 17.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01764/08-22 Лист7/11-2718
Про надання інформації щодо проведення 
ремонтних робіт вулиць і доріг та очищення 
зливної каналізації

95
13.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01797/08-45 Лист7/13-2902
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Методики формування спроможних 
територіальних громад"

96
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01798/08-45 Лист7/13/2906
Про погодження проекту постанови КМУ "Питання 
реалізації реформи місцевого самоврядування, 
територіальної організації влади та регіонального 
розвитку"

97
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01837/08-24 Лист7/92944
НАРАДА 26.03.2015
Про участь у нараді

98
19.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01838/08-18 Лист7/6-2437
Про розгляд звернення Скрипченко Л.З.

99
06.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01677/08-35 Лист2413/0/14-15/24
Про включення юридичної особи до Єдиного 
реєстру отримувачів гуманітарної допомоги

100
24.02.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01678/08-35 Лист1948/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

101
16.02.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01679/08-35 Лист2845/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

102
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01680/08-35 Лист2413/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

103
24.02.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01685/08-35 Лист3553/0/14-15/081
Про надання інформації щодо обсягів та видів 
надання допомоги наданої внутрішньо 
переміщеним особам (АТО)

104
17.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01691/08-20 Лист3194/0/14-15/19
Про надання роз`яснень щодо внесення змін до 
дозволів на право користування пільгами з 
оподаткування 

105
11.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01711/08-35 Лист3505/0/14-15/081
Про надання інформації щодо результатів 
перевірки правомірності взяття на облік 
внутрішньо переміщених 

106
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01712/08-34 Лист3443/0/14-15/20
Про соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

107
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01716/08-35 Лист3382/0/14-15/19
Про надання інформації щодо органів опіки та 
піклування

108
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01725/08-35 Лист3541/0/14-15/57
Про проведення перевірки 19-20.03.2015

109
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01736/08-35 Лист3807/0/14-15
Про розроблення комплексного плану заходів, 
спрямованого на забезпечення соціальної адаптації 
демобілізованих осіб

110
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01664/08-20 Лист01-1510/26
Про сприяння у виконанні рішення суду

111
13.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01665/08-37 Лист972/02-39-2
Про нагородження Кюрчева В.М.

112
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

01754/08-22 Лист03/02-26/00733
Про перевірку дій ПАТ "Запоріжгаз"

113
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

01663/08-32 Лист473/02-05-04
Про погашення державного акта на право 
користування земельною ділянкою

114
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01827/08-21 Лист29
ДОР ГРАЧОВ С.В.
Про проведення наради

115
20.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01648/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін до Програми сприяння 
створенню ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2015-2017 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 25.12.2014 № 30

116
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01649/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін до Регіональної цільової 
програми розвитку та збереження зелених 
насаджень, затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 30.05.2013 № 13

117
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01650/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)21
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2012 № 11 «Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки» (зі змінами 
та доповненнями)

118
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

01651/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)22
Про внесення змін та доповнень до Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 
Запорізької області на 2010-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
12.11.2010 № 4 (зі змінами)

119
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01652/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.02.2011 № 15 (зі змінами та доповненнями)

120
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01653/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)24
Про внесення змін до обласної Програми з 
реалізації Конвенції ООН про права дитини на 
2011-2016 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 23.12.2010 № 12 (зі 
змінами)

121
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01654/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)29
Про внесення змін і доповнень до Програми 
розвитку дорожнього господарства Запорізької 
області на 2015 рік, затвердженої рішенням 
обласної ради від 16.01.2015 № 9

122
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01655/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про внесення змін до Програми удосконалення 
системи надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю у Запорізькій області на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 21, зі 
змінами

123
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01656/08-17 Рішення37
Про внесення змін до плану роботи Запорізької 
обласної ради на 2015 рік, затвердженого рішенням 
обласної
ради від 25.12.2014 № 56

124
05.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01775/08-10 Лист71
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету

125
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжсталь"

01758/08-32 Лист4911/2016495
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою

126
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

01785/08-32 Лист02/5/11
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

127
12.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

01666/08-22 ЛистВС/02-507
Про тимчасове припинення дії Закону України 
"Про здійснення державних закупівель" від 
10.04.2014 №  1197-VII

128
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01753/08-32 Лист16-07/532
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою і надання в оренду земельної ділянки 
відвального господарства ЗТМК

129
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01729/08-44 Лист23-1723
Про деякі питання перетинання державного 
кордону

130
11.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

18



№
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Джерело  інформації 
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01841/08-37 Лист1209
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Урсуленка Д.С. (інші)

131
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01667/08-38 Лист9
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛ"
Про кандидатуру Малашенко К.К.

132
16.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01690/08-37 Лист7
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"
Про нагородження Лаврентьєвої Ж.М.

133
12.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01705/08-32 Лист10/1945
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання в оренду земельної ділянки

134
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01755/08-22 Лист52
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про заміну транспортних засобів

135
12.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01787/08-45 Лист06/323
Про надання копії розпорядження

136
23.02.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01788/08-22 Лист546/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІНІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ
Про порушення меж охоронної зони 
магістрального газопроводу

137
05.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01789/08-23 Лист12
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ФРАНЦ"
Про надання допомоги в питанні кредитування 
господарства

138
16.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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01832/08-36 Лист223
ПАТ "АЗМОЛ"
Про кандидатуру Тарасенка М.В. на посаду Голови 
правління ПАТ "АЗМОЛ"

139
17.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01835/08-22 Лист20/1
ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Про вартість послуг з енергоаудиту

140
20.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01619/08-41 Лист29/4-2486
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РВ ЗММУ ГУМВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо пункту заготівлі 
кольорового металобрухту

141
16.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01640/08-43 Лист888/03
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ
Про закінчення виконавчого провадження від 
10.03.2015, винесеного на підставі наказу від 
10.01.2014 №908/2630/13 Господарського  суду

142
10.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01695/08-43 Лист6297
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки О.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №4, курган №2 
та курган №5

143
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01696/08-43 Лист6294
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки Т.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №6 та курган 
№5

144
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

20



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01697/08-43 Лист6291
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки Т.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №6 та курган 
№5

145
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01698/08-43 Лист6288
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Солодкої Г.І. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №1, курган №3 
та курган №7

146
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01699/08-43 Лист6285
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Солодкої Г.І. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №1, курган №3 
та курган №7

147
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01700/08-43 Лист6282
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки О.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №4. курган №5 
та курган№2

148
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01701/08-43 Лист6279
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки О.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №4, курган №2 
та курган №5

149
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01702/08-43 Лист6276
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки Т.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №6 та курган 
№5

150
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
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01703/08-43 Лист6300
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Закарлюки О.В. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №4, курган №5 
та курган №2

151
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01704/08-43 Лист6270
ПОЛОГІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ 
Про витребування у Солодкої Г.І. земельної 
ділянки на якій розміщений курган №1, курган №3 
та курган №7

152
03.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01735/08-39 Лист106
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Про виділення коштів на проведення проміжних 
виборів

153
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01771/08-20 Лист19-03-559
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 
ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
ЗАП.ДИРЕКЦІЯ
Про адміністративну відповідальність

154
16.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01794/08-22 Лист576
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про електропостачання підприємства

155
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01833/08-32 Листб/н
ПП "ЛОТ-1"
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки

156
17.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

01836/08-36 Лист2
Про кандидатуру Назаренко М.М. на посаду голови 
Вільнянської райдержадміністрації

157
17.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

22
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01671/08-26 Лист07-59/2015
ПАРТІЯ "СПРАВЕДЛИВІСТЬ"
Про збереження НВК Мирненський 

158
11.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

01693/08-37 Лист01-07
ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВГО "СІУЛНАЧ"
Про нагородження Пєгова Є.М.

159
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01721/08-23 Лист1303
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА АГРАРНА ПАЛАТА
Про надання допомоги в організації круглого столу

160
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01747/08-36 Листб/н
АГРАРНИЙ СОЮЗ ОБЛАСТІ
Про призначення начальника ГУ Держземагенства 
у Запорізькій області

161
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01766/08-36 Листб/н
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про Кохненка Є.С.

162
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01784/08-38 Лист5
ЗОГО "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО"
Про прискорення надання відповіді на звернення до 
Президента України

163
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01834/08-27 Лист6-Л
ГО "ЗОГПО "УКРАЇНСЬКА СПРАВА"
Про стимулювання розвитку вітчизняного 
книговидання та сучасної української культури

164
17.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

01639/08-43 Лист324/540/15-ц
Про виклик на судове засідання по справі 
2/324/399/2015

165
16.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01641/08-43 Лист313/322/15-ц
Про виклик до суду по справі 313/322/15-ц

166
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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01642/08-43 Лист313/324/15-ц
ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про виклик до суду по справі 313/324/15-ц

167
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01643/08-43 Лист324/538/15-ц
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі 324/538/15-ц

168
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01774/08-43 Лист2/325/240/2015
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справі Карякаш Т.А.

169
19.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01803/08-43 Лист313/321/15-ц
ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 24.03.2015

170
12.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01822/08-43 Лист419/15-вих
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про уточнення позовних заяв 

171
16.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01824/08-43 Лист324/538/15-ц
Про виклик до суду у справі щодо визнання 
незаконним право приватної власності на землю 
недійсним

172
20.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01825/08-43 Лист2/325/248/15
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду за позовом прокурора 
Приазовської РДА

173
20.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Учбові заклади

01707/08-36 Лист422
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про навчання на курсах післядипломної освіти 
25-26.03.2015

174
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

01790/08-36 Лист43-789/0/2-15
Про погодження призначення Часовських А.В.

175
23.02.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01618/08-15 Лист09-07/180
(Анненкова Н.) Про надання пропозицій щодо 
Методики формування спроможних територіальних 
громад

176
14.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

01752/08-15 Лист03-01/501
(В.Ковальчук) Про Рекомендації щодо роботи з 
демобілізованими учасниками АТО

177
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01796/08-15 Лист03-01/505
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо осіб, 
які виконують обов`язки керівників 
правоохоронних органів

178
19.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01818/08-15 Лист03-01/519
(В.Ковальчук) Про надання паспорту області та 
районів

179
20.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

01783/08-15 Лист02-01/1210
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю ст.2 Указу 
Президента України від 25.12.2013 № 702/2013

180
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

01633/08-02 Указ139/2015
Про рішення РНБО України від 18.02.2015 "Про 
додаткові заходи щодо зміцнення національної 
безпеки України"

181
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01634/08-02 Указ140/2015
Про рішення РНБО України від 18.02.2015 "Про 
заходи щодо створення належної 
матеріально-технічної бази для лікування, 
реабілітації та оздоровлення військовослужбовців 
та інших осіб, які брали безпосередню участь в 
АТО, забезпеченні її проведення, а також учасників 
бойових дій та інвалідів війни"

182
12.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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01684/08-02 Указ126/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного жіночого дня

183
06.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01713/08-20 Лист444/01
Про виділення коштів з обласного бюджету

184
13.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01772/08-20 Лист01-01-27/0304
Про виділення коштів

185
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

01844/08-20 Лист01-16/0173
Про виділення коштів з обласного бюджету

186
27.02.2015від

№
від 20.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01786/08-22 Лист0344/01-22
Про вирішення питання зменшення тарифів 
Мелітопольського РЕМ

187
10.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01831/08-36 Лист03-12/0121
Про погодження звільнення Боржинського О.В.

188
16.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01829/08-36 Лист61-35/0363
Про погодження звільнення Мережко Л.В.

189
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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01830/08-36 Лист61-35/0360
Про погодження  звільнення Безручка О.О.

190
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01765/08-20 Лист01-11/0207
Про ситуацію у Чернігівській районній державній 
лікарні ветеринарної медицини

191
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

01714/08-22 Лист02-22/138
Про встановлення власника  автомобільної дороги

192
11.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01761/08-22 Лист33
МАКСИМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про відновлення маршруту на перевезення 
пасажирів

193
16.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01801/08-20 Лист194
МАР`ЇВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на погашення кредиторської 
заборгованості

194
18.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

01843/08-45 Лист02.1-26/03.3/318
Про зняття з порядку денного чергової сесії 
облради

195
19.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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01762/08-20 Лист06-09.1/286-248
Про надання реквізитів рахунку

196
16.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

01842/08-36 Лист12/5-19/2042
СЕМІНАР 26.03.2015
Про участь у семінарі

197
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

01773/08-22 ЛистВ.о.Н-21/282
Про погодження коригування приміських тарифів

198
16.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

01662/08-37 Лист18/01-137
Про нагородження Свідунович Л.В.

199
13.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

01748/08-34 Лист01-08/329
Про затвердження типового 
мобілізаційно-оперативного плану ліквідації 
лісових пожеж

200
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

01692/08-21 Лист25-р
Про надання пропозицій до плану роботи обласної 
координаційної ради на 2015 рік

201
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01644/08-43 Лист317/594/15-ц
Про визнання незаконним та скасування 
розпоряджень в частині, державних актів на право 
власності на земельні ділянки недійсними в частині 
та витребування земельних ділянок

202
16.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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01645/08-43 Лист808/9493/14
Про повістку щодо виклику до суду за позовом 
Дрозденко М.В. про зобов`язання здійснити 
демонтаж пам`ятника Дзержинському Ф.Е.

203
16.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01646/08-43 Лист808/889/15/8907
Про виклик до суду по справі щодо визнання 
протиправним та скасування розпорядження від 
09.12.2013 №523

204
10.03.2015від

№
від 16.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01676/08-43 Лист808/1419/15
Про відкриття провадження у адміністративній 
справі

205
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ паперовий паперова

01826/08-43 Лист808/1356/15/100
Про копію ухвали суду щодо відкриття 
провадження по справі Логвиненка О.Г.

206
16.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Прокуратура

01730/08-41 Лист917вих15
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ
Про надання інформації щодо надходження, обліку 
та використання благодійної допомоги

207
17.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01723/08-41 Лист05/1-2468-15
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Кучерук В.Н. та Шкребтан 
О.В. щодо порушення вимог земельного 
законодавства

208
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01724/08-41 Лист05/1-3002-13
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Яндоли К.Д. щодо 
порушення вимог земельного законодавства

209
16.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01759/08-41 Лист05/1-501вих-15
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.02.2015 № 2-л

210
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01760/08-41 Лист05/1-502вих-15
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 27.01.2015 № 25

211
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01821/08-41 Лист05/1-527вих-15
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації

212
20.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

01823/08-41 Лист74-566 вих.-15
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА МІЖРАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву щодо визнання незаконним 
права приватної власності на земельну ділянку

213
06.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

01708/08-32 Лист02-05/01411
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

214
12.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

01839/08-22 Лист22/386
Про резерв грунту 

215
18.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області

01726/08-22 Лист10/2-109
Про дорожньо-транспорту пригоду 27.02.2015

216
11.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01727/08-22 Лист10/2-108
Про дорожньо-транспорту пригоду 27.02.2015

217
11.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

01746/08-49 Лист59/6/2-271дск
Про повернення майна до державної власності

218
17.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області
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01769/08-22 Лист326/6/59-15
Про проведення перевірки стану транспортних 
засобів

219
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

01763/08-44 Лист0.25-3070/0/6-15
Про надання фінансових розрахунків

220
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01768/08-44 Лист0.22-3073/0/6-15
Про запровадження тимчасового додаткового 
режиму обмеження

221
18.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

01795/08-31 Лист8-1523/2.1-15
Про доцільність установлення квоти імміграції

222
17.03.2015від

№
від 19.03.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

01686/08-34 Лист02-3878/212
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження видів та норм майна, а також 
видів та обсягів послуг щодо життєзабезпечення 
постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій"

223
17.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

01756/08-36 Лист44/80/22-15
Про надання списку рекомендованих осіб до 
кадрового резерву

224
12.03.2015від

№
від 18.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

01817/08-44 Лист849/14-6-2-3
Про стан функціонування системи контролю за 
переміщеннями осіб, транспортних засобів та 
вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької 
та Луганської областей

225
19.03.2015від

№
від 20.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01731/08-22 Лист10-17-3679
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОНКУРСНОЇ 
КОМІСІЇ
Про участь у засіданні комісії

226
12.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01732/08-21 Лист10-16-3692
Про надання інформації та звітності по відчуженню 
державного майна

227
12.03.2015від

№
від 17.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

32


