
Запорізька  обласна  державна  адміністрація
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Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

02115/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Горячевої Л.В. (інші)

1
30.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02099/08-01 Закон України272-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
акціонерні товариства"

2
30.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02100/08-01 Закон України245-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
посилення соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб

3
05.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02101/08-01 Закон України235-VIII
Про чисельність Збройних Сил України

4
05.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02102/08-01 Закон України233-VIII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо приведення 
у відповідність законодавства до норм 
Кримінального кодексу України стосовно 
продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру

5
04.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Правові питання паперовий паперова

02103/08-01 Закон України222-VIII
Про ліцензування видів господарської діяльності

6
02.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України
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02087/08-14 Лист04-26/24-224
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПЕК, ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
СЕМІНАР 16.04.2015
Про участь у семінарі

7
23.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02088/08-14 Лист04-23/5-403
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 20.05.2015
Про підготовку проекту нової редакції Закону 
України" "Про освіту"

8
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02108/08-10 Депутатське звернення04-23/13-400
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про ефективність роботи Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації

9
24.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

02080/08-10 Депутатське звернення187/03-08-636
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Дзидзян В.Р. щодо надання 
матеріальної допомоги в лікуванні

10
04.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02083/08-10 Депутатське звернення145/1.2-125
НДУ ДІДЕНКО І.А.
Про надання інформації щодо стану безпеки 
дорожнього руху

11
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02111/08-10 Депутатське звернення143-03
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про увічнення пам`яті П.Т.Тронька

12
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

02120/08-32 Листб/н
КРАСНОПОЛЬСЬКА І.Я.
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

13
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02125/08-24 Листб/н
БОГУСЛАЄВА О.С.
Про готовність об`єкта до експлуатації

14
23.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02104/08-44 Лист711/1131
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРИКОРДОНСЛУЖБИ 
УКРАЇНИ
Про інженерно-технічне облаштування ділянки 
відповідності

15
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02106/08-22 Лист601
ЛУБЕНСЬКО-ОРЖИЦЬКИЙ ОБ`ЄДНАННИЙ 
МІСЬКИЙ ВІЙСЬККОМАТ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про транспорті засоби ПАТ "Мотор Січ"

16
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02117/08-27 Лист473/06.2.3
ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО ФОНДУ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про формування страхового фонду документації 
області

17
23.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02119/08-36 Лист03/1-2-02/2-165
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про випускників інституту

18
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02146/08-22 ЛистПЧ-04/118
КАХОВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ ОДЕСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ
Про надання кандидатури до складу комісії

19
24.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02147/08-35 Лист29
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 
МІНСОЦПОЛІТИКИ
ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОТЕРМІНОВИЙ 
СЕМІНАР 06.-10.04.2015
Про участь у семінарі

20
25.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3



№
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

02238/08-28 Лист02-1-7/255
ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"
Про оздоровлення учасників АТО

21
26.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02240/08-33 Лист1/040415
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ФОНДУ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ
Про співробітництво

22
04.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02246/08-36 Лист03/1-2-14/1-173
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах

23
27.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

02205/08-24 Лист1/27-03-190
ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ЖКГ УКРАЇНИ
Про приєднання до Галузевої угоди

24
27.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

02221/08-43 Лист808/1561/14(872
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 14.04.2015

25
10.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

02090/08-04 Протокол наради 
(засідання)

12998/0/1-15
(Г.Зубко) Про виконання п.3 постанови КМУ від 
28.02.2015 № 106 "Про удосконалення порядку 
надання житлових субсидій"

26
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02091/08-09 Доручення1923/5/1-15
(А.Яценюк) Про підготовку проекту рішення КМУ 
щодо утворення міжвідомчої робочої групи для 
забезпечення стабільної господарської діяльності 
ПАТ "ЗАлК"

27
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

4
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02092/08-09 Доручення11966/1/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ 
ЛЮДИНИ, НАЦМЕНШИН І 
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН
 Про збільшення обсягу видатків для забезпечення 
соціальними послугами вимушених переселенців

28
28.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02093/08-09 Доручення11958/1/1-15
(В.Кириленко) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про розгляд звернення голови Запорізького 
осередку федерації спортивного орієнтування 
України Ярошенка С.П.

29
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02094/08-09 Доручення11830/1/1-15
(Г.Зубко) Про прискорення погодження проектів 
актів КМУ

30
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02095/08-09 Доручення10124/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2015 рік"

31
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02096/08-09 Доручення11122/1/1-15
(О.Паракуда) Про приватизацію житла на 
о.Хортиця

32
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02097/08-16 Лист4829/0/2-15
(Г.Онищенко) Про подальший контроль виконання 
відповідних завдань, визначених актами і 
дорученнями Президента України

33
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

5
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02126/08-04 Протокол наради 
(засідання)

12691/0/1-15
(А.Яценюк) Про стан виконання місцевих бюджетів 
у 2015 році та реалізації реформи міжбюджетних 
відносин, у тому числі використання отриманого 
додаткового ресурсу, вдосконалення системи 
надання житлових субсидій населенню, питань 
матеріально-технічного, ресурсного та іншого 
забезпечення будівництва фортифікаційних споруд

34
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02141/08-09 Доручення13515/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА
Про участь у селекторній нараді

35
31.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02142/08-09 Доручення13066/0/1-15
(Г.Зубко) СЕМІНАР-НАРАДА 02.04.2015
Про участь у семінарі-нараді

36
27.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02143/08-09 Доручення11640/1/1-15
(А.Яценюк) Про додаткові заходи щодо 
соціального захисту учасників АТО

37
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02144/08-16 Лист4875/0/2-15
(Г.Онищенко) Про порядок нагородження 
Почесною грамотою КМУ

38
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02168/08-03 Постанова138
Про внесення змін до Порядку взяття громадян на 
соціальний квартирний облік, перебування на 
такому обліку та зняття з нього

39
25.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02169/08-09 Доручення13545/0/1-15
(Г.Зубко) Про забезпечення виконання п.3 
постанови КМУ від 28.02.2015 № 106

40
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02174/08-09 Доручення13751/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02.04.2015
Про надання планів-графіків робіт з будівництва 
фортифікаційних споруд

41
01.04.2015від

№
від 01.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

02189/08-03 Розпорядження274-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
квітні-травні 2015 року

42
18.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02190/08-04 Протокол селекторної 
наради

13686/0/1-15
(А.Яценюк) Про виконання п.3 постанови КМУ від 
28.02.2015 № 106 "Про удосконалення порядку 
надання житлових субсидій"

43
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02191/08-09 Доручення12672/1/1-15
(В.Кириленко) Про звільнення від сплати 
земельного податку державних освітніх і наукових 
установ та організацій

44
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

02192/08-09 Доручення12481/1/1-15
(В.Кириленко) НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про забезпечення медичної та психологічної 
реабілітації демобілізованих осіб

45
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02193/08-09 Доручення11073/1/1-15
(Г.Зубко) Про закінчення опалювального сезону

46
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02194/08-09 Доручення9768/1/1-15
(В.Вощевський) Про виділення коштів для 
посилення проти диверсійного захисту ВП 
"Запорізький район гідротехнічних споруд"

47
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02195/08-16 Лист5151/0/2-15
(В.Сігріянська) Про проведення співбесід з 
призначеними керівниками підрозділів з питань 
запобігання та виявлення корупції в органах 
виконавчої влади

48
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02232/08-03 Розпорядження279-р
Про схвалення звіту виконання Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 рік"

49
31.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02233/08-04 Протокол13772/0/1-15
(Г.Зубко) Про засідання Української частини 
спільної українсько-німецької робочої групи щодо 
розгляду та відбору проектів, прийнятих для 
фінансування за рахунок кредиту KFW

50
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02234/08-09 Доручення13118/1/1-15
(В.Кириленко) НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про фінансування лікування військовослужбовців у 
цивільних закладах охорони здоров`я

51
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02235/08-09 Доручення12547/1/1-15
(Г.Зубко) Про співпрацю з органами місцевого 
самоврядування під час призначення на посаду 
керівників підприємств, установ та організацій

52
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02236/08-09 Доручення43/7/1-15
(В.Кириленко) Про аналіз причин та умов 
систематичних порушень у сфері державних 
закупівель 

53
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02262/08-09 Доручення14321/0/1-15
(Г.Зубко) НАРАДА 04.04.2015
Про участь у нараді

54
03.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

02244/08-37 Лист17-227/1.2-15
Про нагородження Ковша С.В. (інші)

55
30.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02245/08-22 Лист26-2306/1.2-15
Про перевищення використання обсягів 
природного газу

56
31.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02086/08-23 Лист3721-4-11/4665
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 31.03.2015
Про участь у селекторній нараді

57
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство екології та природних ресурсів

02084/08-32 Лист5/4-8/2812-15
Про надання кандидатури до складу Міжвідомчої 
робочої групи

58
23.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02204/08-32 Лист5/4-8/2517-15
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження порядку включення територій 
та об`єктів до переліків територій та об`єктів 
екологічної мережі"

59
17.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02079/08-44 Лист2721-17/9650-06
Про надання переліку посад і професій військово 
зобов`язаних, які підлягають бронюванню на 
період мобілізації та на воєнний час

60
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02242/08-33 Лист4323-05/10779-0
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з розвитку та реалізації експортного 
потенціалу України

61
02.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02156/08-22 Лист03/42-1502
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на травень 2015 року

62
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02157/08-22 Лист03/42-1503
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на травень 2015 року

63
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02145/08-33 Лист202/17-149-877
Про започаткування Почесного консульства 
Австрії у Запоріжжі

64
27.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02110/08-22 Лист1241/27/14-15
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
реалізацію вантажів, що знаходяться у морських 
портах понад установлені терміни"

65
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

02202/08-27 Лист244/10-2/15-15
Про надання інформації щодо укладання 
охоронних договорів на пам`ятники національного 
значення

66
27.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02118/08-24 Лист7/10-2764
Про надання роз`снення

67
16.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02137/08-45 Лист7/13-3401
ІНТЕРНЕТ ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ 01.04.2015
Про участь у відео-конференції

68
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02166/08-35 Лист7/10-3467
Про надання інформації щодо виконання п.3 
постанови КМУ від 28.02.2015 № 106

69
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02188/08-35 Лист7/10-3528
Про надання інформації щодо виконання п.3 
постанови КМУ від 28.02.2015 № 106

70
01.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02203/08-27 Лист7/11-3086
Про встановлення місця поховання та увічнення 
пам`яті загиблого за часів ВВв 1941-145рр. 
Боровинського І.Л.

71
23.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02082/08-29 Лист4137/0/14-15/59
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 02.03.2010 № 
209"

72
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02198/08-35 Лист4609/0/14-15/081
Про надання інформації щодо соціального захисту 
людей з інвалідністю з числа внутрішньо 
переміщених осіб

73
01.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02201/08-35 Лист4519/0/14-15/5
Про надання інформації щодо стану перевірок 
цільового використання та випадки і причини 
припинення виплати допомоги при народженні 
(усиновленні) дитини

74
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02239/08-30 Лист4577/0/14-15/57
Про посилення захисту житлових та майнових прав 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа

75
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02241/08-29 Лист4622/0/14-15/115
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 10.04.2015
Про участь у селекторній нараді

76
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02258/08-29 Лист4813/0/14-15/59
Про доопрацювання проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Державної цільової програми 
підтримки сім`ї до 2016 року"

77
03.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02261/08-46 Лист7/19-3652
Про вирішення проблемних питань забезпечення 
житлом військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь в АТО, а також для інвалідів 
І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали 
участь в зазначеній операції

78
02.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02253/08-20 Лист01-1909/26
Про надання роз`яснення щодо погашення 
кредиторської заборгованості

79
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02107/08-24 Лист01-01-32/1217
Про врахування державних інтересів у 
генеральному плані м. Енергодара

80
24.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02176/08-21 Лист03/02-23/00908
Про передачу до комунальної власності 
територіальної громади м. Запоріжжя причалів

81
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

02208/08-24 Лист593/02-01-10
Про вихід з Меморандуму

82
30.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

02114/08-17 Лист0722/01-14
Про врегулювання орендних відносин

83
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02150/08-17 Розпорядження75-р
Про проведення особистого прийому громадян у 
Запорізькій облради

84
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02151/08-17 Лист01-26/0344
Про виготовлення плану антитерористичної 
захищеності адмінбудинку

85
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02152/08-17 Лист0605/01-14
Про виділення приміщення 
Громадського(Волонтерського) комітету при 
облдержадміністрації

86
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02175/08-17 Лист1118/01-27
Про стан показників регіонального індексу 
людського розвитку

87
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

12



№
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

02255/08-17 Лист01-26/0395
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 07.04.2015
Про участь у засіданні

88
03.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

02256/08-20 Лист77
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 01.04.2015 № 64

89
03.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02257/08-20 Лист78
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 03.04.2015 № 65

90
03.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

02178/08-29 Лист103-150
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
влітку

91
30.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

02179/08-22 Лист53/2223
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на І декаду квітня 2015 Концерну "Міські теплові 
мережі"

92
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

02081/08-37 Лист9/493
Про нагородження Бессонова С.В.

93
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Український графіт"

02121/08-32 Лист20/1255
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

94
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02155/08-24 Лист131/ФС
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3840
Про розрахунковий тариф квартирної плати в 
гуртожитках

95
19.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

02231/08-27 Лист12/12
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І 
МИСТЕЦТВ,...
Про встановлення пам`ятної дошки 
Гутнику-Залужному І.

96
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02112/08-32 Лист9
ТОВ "ДНІПРОТР-ХОРТИЦЯ"
Про продовження договору оренди землі

97
30.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02122/08-21 Лист112
ПАТ "АВТОЗАЗ"
Про списання з балансу підприємства майна 

98
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02124/08-24 Лист37
ТОВ "ЕКССАН"
Про початок виконання будівельних робіт

99
20.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02230/08-22 Лист06/137
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

100
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02251/08-21 Лист01/ю
ПАТ "ЗАВОД "ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про надання згоди на списання майна

101
03.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

02109/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ЛЕЩЕНКО Д.Ю.
Про надання інформації щодо надання послуг з 
перевезення пасажирів приміським автомобільним 
транспортом по Мелітопольському р-ну

102
23.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02116/08-22 Лист13/218
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію навколо підприємства

103
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02129/08-22 Лист11-01/15
ЗОООСЖ "НАШ ДОМ"
Про комплексну енергозберігаючу санацію 
житлових будинків

104
24.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02131/08-43 Лист4078/03
ВДВС ТОКМАЦЬКОГО МРУЮ
Про відкриття виконавчого провадження  у справі

105
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02136/08-22 Лист1/06-01-05
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про підписання додаткової угоди

106
30.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02158/08-43 Лист4276/03
ВДВС ТОКМАЦЬКОГО МРУЮ
Про направлення уповноваженої особи

107
27.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02171/08-32 Лист136
ДП "ВАСИЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок для ведення 
лісового господарства

108
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02180/08-22 Лист297
КП "ЧИСТЕ МІСТО ПРИМОРСЬКЕ"
Про зміну юридичної адреси

109
27.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02210/08-46 Лист179
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" зор
Про підтримку Меморандуму

110
01.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

02213/08-22 Лист231
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ"
Про не відключення від електропостачання

111
31.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02214/08-20 Лист2/4-2617
СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР
Про виділення коштів

112
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02216/08-32 Лист01.01/318
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

113
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02223/08-43 Лист1222/03-44
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження у справі

114
10.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02224/08-43 Лист4128/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі 
317/9/13/14-Ц

115
26.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02225/08-43 Лист4127/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі 
317/1002/14-Ц

116
26.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02226/08-43 Лист4126/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі 
317/934/14-Ц

117
26.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02227/08-43 Лист4125/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі 
317/1011/13/14-Ц

118
26.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02228/08-43 Лист4124/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі 
317/928/13/14-Ц

119
26.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02229/08-43 Лист4123/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі 
317/996/14-Ц

120
26.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02250/08-27 Лист255
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про стан виконання Програми формування СФД 
Запорізької області

121
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

02209/08-24 Лист07/517
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

122
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02181/08-37 Лист08
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАГИБЛИХ В 
МИРНИЙ ЧАС
Про нагородження Воробйової Г.З.

123
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02217/08-44 Лист02-04-15/1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про отримання допуску до роботи зі зброєю

124
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Суди

02132/08-43 Лист335/2393/15-а
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про відкриття провадження у справі

125
20.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02134/08-43 Лист319/149/15-ц/13
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про залишення без розгляду заяви (Ясько В.Г.)

126
25.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02183/08-43 Лист476/2/312/29/15
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про відкриття провадження у справі

127
27.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02184/08-43 Лист314/1336/15-ц
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Судова повістка про виклик до суду на 21.04.2015

128
30.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02219/08-43 Лист1516/15-вих
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про відкриття провадження у справі 315/224/15-Ц

129
20.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02220/08-43 Лист329/287/15-Ц
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про відкриття провадження у справі 329/287/15-Ц

130
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02222/08-43 Лист472/2/312/30/201
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про відкриття провадження у справі 312/68/15-ц

131
27.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02254/08-43 Лист2/323/514/15
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 01.04.2015

132
03.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02259/08-43 Лист321/315/15-Ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про відкриття провадження у справі 321/315/15-Ц

133
30.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

02249/08-26 Лист01-20/991
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про проведення регіональної школи 
нормотворчості

134
31.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Волинська ОДА
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02078/08-44 Лист1832/40/2-15
Про надання переліку підприємств

135
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Миколаївська ОДА

02123/08-27 Лист673/16-05-27/6-1
Про проведення 22.04.2015 акції "Літо починається 
в Коблеве"

136
24.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02085/08-15 Лист03-01/586
(В.А.Ковальсук) РОБОЧА ЗУСТРІЧ 31.03.2015
Про участь у робочій зустрічі

137
30.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02165/08-15 Лист03-01/619
(В.Ковальчук) Про надання пропозицій до робочих 
поїздок Президента України до регіонів

138
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02170/08-15 Лист03-01/620
(В.Ковальчук) Про надання довідкової інформації 
до робочих поїздок Президента України по 
регіонам

139
01.04.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02172/08-15 Лист03-01/621
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
загальної чисельності співробітників 
облдержадміністрації та загальну кількість 
звернень громадян та запитів ЦОВВ

140
01.04.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02173/08-15 Лист03-01/622
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
запровадження роботи телефонних "гарячих ліній"

141
01.04.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Президент України

02098/08-02 Указ178/2015
Про звільнення В.Резніченка з посади голови 
Запорізької облдержадміністрації

142
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02196/08-02 Указ180/2015
Про відзначення державними нагородами України 
діячів театрального мистецтва

143
27.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02177/08-36 Лист503/01
Про погодження призначення Куделі О.В.

144
01.04.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02127/08-20 Лист01-05/0352
Про виділення субвенції

145
30.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02160/08-36 Лист029/01-15
Про погодження звільнення Циганок З.М.

146
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02161/08-36 Лист030/01-15
Про погодження звільнення Конди Г.В.

147
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02130/08-32 Лист02-07/0273
Про передачу земельних ділянок

148
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02252/08-32 Лист02-07/0285
Про передачу земельних ділянок

149
31.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

02206/08-37 Лист01-16/0376
Про нагородження Лободи М.І.

150
30.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02207/08-37 Лист01-16/0373
Про нагородження Сахно В.П.

151
26.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Оріхівська райдержадміністрація

02247/08-37 Лист01-24/0227
Про нагородження Качур О.Д.

152
30.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

02163/08-45 Лист01-06/315
Про порядок роботи райдержадміністрації

153
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

02162/08-24 Лист62-35/0389
Про внесення змін до переліку об`ктів

154
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

02186/08-29 Лист01-07/26/0212
ЗАГАЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ВЛАСНИКІВ ТА 
ДИРЕКТОРІВ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
03.04.2015
Про участь у засіданні

155
01.04.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

02154/08-20 Лист224/01
МАР`ЇВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про погашення кредиторської заборгованості

156
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02218/08-34 Лист829
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про висновки Білозерської КГЕ

157
27.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02248/08-34 Лист02-01-29/258
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про обстеження дамб, шламонакопичувачів та 
гідротехнічних споруд

158
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Департамент з питань  цивільного захисту населення

02153/08-45 Лист0296/01-05
Про запровадження розпорядку роботи для 
Департаменту

159
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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

02149/08-34 Лист03/22/2227
Про надання переліку суб`єктів господарювання

160
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

02197/08-41 Лист6/2846
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 04.03.2015 № 75

161
25.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

02128/08-27 Лист12/4-19/2305
Про передплату "Офіційного вісника України"

162
27.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02212/08-27 Лист12/5-19/2385
Про розміщення інформації на веб-сайті 
облдержадміністрації

163
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

02148/08-23 Лист027-ф
ЗУСТРІЧ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ З  НДУ 
03.04.2015
Про участь у зустрічі

164
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02185/08-38 Лист029-ф
ДІЛОВА ЗУСТРІЧ 02.04.2015
Про участь у зустрічі

165
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

02167/08-44 Лист30/пр
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації 04.03.2015 № 75

166
27.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

02187/08-44 Лист408
МІТИНГ 07.04.2015
Про участь у мітингу

167
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02215/08-44 Лист39/пр
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 07.04.2015
Про участь в урочистих заходах

168
02.04.2015від

№
від 02.04.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02135/08-43 Лист808/350/15/4560/
Про апеляційну скаргу на ТОВ "Танта-ТМ"

169
26.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02159/08-43 Лист05/2-2551-14
Про апеляційну скаргу до ТОВ "Будівельник-2000"

170
27.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02182/08-43 Лист05/2-2552-14
Про апеляційну скаргу до ТОВ "Будівельник-2007"

171
27.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02260/08-43 Лист05/2-1553-14
Письмові пояснення у справі 98/4919/14 до ТОВ 
"Будівельник-2007"

172
01.04.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

02211/08-22 Лист10/448
Про утримання у належному санітарному стані 
смуг відводу автомобільних доріг

173
30.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

02133/08-43 Листк/800/47123/14
Про касаційну скаргу Куковінець О.В.

174
19.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

02237/08-41 Лист19-48334-вих-15
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Надтоки  Л.П. щодо порушення 
його житлових прав

175
31.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова
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Генеральний штаб збройних сил України

02089/08-44 Лист300/1/С/1519
Про проведення ремонту автомобілів на 
підприємствах області (АТО)

176
24.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна інспекція ядерного регулювання України

02113/08-36 Лист08-14/1919
Про погодження призначення Бендо І.В.

177
24.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

02199/08-20 Лист15-08/265-5218
Про терміни подання зведеної квартальної 
фінансової та бюджетної звітності у 2015 році

178
19.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02200/08-20 Лист15-08/261-4738
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за 2014 рік

179
16.03.2015від

№
від 02.04.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

02138/08-34 Лист03-2948/161
Про повторне погодження проекту розпорядження 
КМУ "Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2015 рік"

180
26.02.2015від

№
від 31.03.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань

02139/08-28 Лист22.2/234/Ен
Про Протокольне рішення засідання Наради з 
питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу від 26.02.2015

181
30.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції
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02140/08-27 Лист970/01/08.2-15
Про надання інформації щодо заходів з відзначення 
08-09.05.2015 Дня пам`яті та примирення, Дня 
перемоги, а також плану заходів проведення  у 
2015 році 70-ї річниці Перемоги

182
26.03.2015від

№
від 31.03.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

02105/08-36 Лист1/15-12-224
Про прийом на навчання до Національної академії

183
24.03.2015від

№
від 30.03.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

02164/08-22 Лист10-25-6307
Про надання кандидатури до складу міжвідомчої 
робочої групи

184
31.03.2015від

№
від 01.04.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02243/08-21 Лист10-16-6205
Про захисні споруди цивільного захисту, які 
перебувають в управлінні державних органів 
приватизації

185
30.03.2015від

№
від 03.04.2015
№ 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
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