
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 05.05.15 по 08.05.15

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03142/08-01 Закон України291-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
щодо статусу осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України

1
07.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03143/08-01 Закон України321-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо кредитних зобов`язань

2
09.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03144/08-01 Закон України303-VIII
Про ратифікацію Угоди  між КМУ та Урядом 
Румунії про заходи зміцнення довіри і безпеки

3
08.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03145/08-01 Закон України302-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Італійської Республіки про перевезення військових 
вантажів та персоналу через територію України у 
зв`язку з участю Збройних Сил Італійської 
Республіки у Міжнародних силах сприяння безпеці 
в Ісламській Республіці Афганістан

4
08.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03146/08-01 Закон України301-VIII
Про ратифікацію Угоди  між КМУ та Урядом 
Республіки Кіпр про співпрацю у сфері оборони

5
08.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

03147/08-01 Закон України296-VIII
Про ратифікацію Протоколу  прикордонного знака 
"ТУР", який встановлено для позначення точки 
стику  державних кордонів України, Румунії і 
Угорщини

6
08.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03148/08-01 Постанова353-VIII
Про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВРУ 
з питань майбутнього

7
22.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03149/08-01 Закон України319-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
доступу до публічної інформації у формі відкритих 
даних

8
09.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03150/08-01 Закон України313-VIII
Про внесення змін до статті 28 Бюджетного 
кодексу України щодо доступу до інформації про 
бюджетні показники у формі відкритих даних

9
09.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03151/08-01 Закон України332-VIII
Про внесення зміни до  Податкового кодексу 
України щодо звільнення від оподаткування деяких 
лікарських засобів та медичних виробів

10
09.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03152/08-01 Закон України329-VIII
Про ринок природного газу

11
09.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03025/08-10 Депутатське звернення04-25/4-517
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про надання інформації щодо якісного та 
кількісного складу мобілізаційного резерву 
медичного призначення

12
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03027/08-14 Лист04-25/3-516
КОМІТЕТ  ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 20.05.2015
Про участь у слуханнях

13
29.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2



№
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

Народні депутати України

03019/08-10 Депутатське звернення245
НДУ БІЛЕЦЬКИЙ А.Є.
Про забезпечення житлом бійців ОЗСП "Азов" 
Національної гвардії України"

14
20.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03020/08-10 Депутатське звернення187/02-8-1309
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Слінько Л.А. щодо 
оформлення права власності на житловий будинок

15
06.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03045/08-10 Депутатське звернення030-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про підтримку ініціативи Європейського Альянсу 
Розвитку Бізнесу

16
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03095/08-10 Депутатське звернення170/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про ситуацію в КЗ "Санаторій медичної 
реабілітації "Глорія" ЗОР

17
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03129/08-10 Депутатське звернення97
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про службове приміщення для зустрічей з 
виборцями

18
10.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

03021/08-43 Адвокатський запит16
АДВОКАТ МАЙСАК В.О.
Про надання інформації та копій розпоряджень 
голови облдержадміністрації

19
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03022/08-43 Адвокатський запит2772
АДВОКАТ РИБАЛЬЧЕНКО Д.С.
Про надання копій документів щодо погодження 
звільнення Станкевич С.А.

20
05.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

03038/08-27 Лист01/395
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про направлення інформаційних матеріалів

21
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03049/08-22 Лист341/1б-06.1
НИЖНЬО-ДНІПРОВСЬКЕ ТЕРУПРАВЛІННЯ 
УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про погодження графіку надання базами для 
стоянки маломірних (малих) суден

22
29.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03112/08-33 Листб/н
УПРАВЛІННЯ ООН З КООРДИНАЦІЇ 
ГУМАНІТАРНИХ СПРАВ
Про проведення зустрічі

23
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03162/08-26 Лист01-10/915
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.П.ДРАГОМАНОВА
Про надання дозволу на проведення 08-14.06.2015 
конференції

24
28.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Партії та громадські організації

03060/08-22 Лист07/35-65
ВГОІ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"
Про підтримку Запорізького ВП "Неон"

25
29.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03165/08-28 Лист43
БФ "ПРОТИДІЯ ХВОРОБАМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ"
Про проведення регіональних інформаційних 
заходів

26
05.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди

03028/08-43 Ухвала808/2399/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття апеляційного провадження 
(03.05.2015  о 20.00)

27
03.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

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

03068/08-18 Лист0658/1-15
Про  звернення, що надішли  на урядову телефонну 
"гарячу лінію" у березні 2015 року

28
08.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02993/08-09 Доручення18789/0/1-15
(А.Яценюк) За  підсумками засідання Оргкомітету з 
підготовки і  відзначення у 2015 році 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці 
завершення Другої світової війни

29
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02994/08-09 Доручення17768/1/1-15
(Г.Зубко) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про виділення коштів для виконання будівельних 
робіт з укріплення Бердянської коси

30
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02995/08-09 Доручення166599/1/1-15
(Г.Зубко) Про застосування дисциплінарного 
стягнення до Погорелого Ю.П.

31
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02996/08-09 Доручення17045/1/1-15
(В.Вощевський) Про відзначення 17.06.2015 
Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та 
посухами

32
29.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02997/08-09 Доручення16125/1/1-15
(А.Яценюк) Про кількість посад заступників голови 
ОДА

33
02.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02998/08-09 Доручення17865/1/1-15
(А.Яценюк) Про помісячний перерозподіл освітньої 
субвенції

34
02.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02999/08-09 Доручення15362/1/1-15
(А.Яценюк) Про План заходів з реалізації 
домовленостей, досягнутих за результатами візиту 
до України Прем`єр-міністра Королівства Швеція 
С.Льовена

35
02.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ 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

03051/08-09 Доручення19187/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 07.05.2015
Про участь у селекторній нараді

36
06.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03096/08-04 Витяг з протоколуВП 12
УРЯДОВИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
(А.Яценюк) 54.2. Окремі рішення щодо завершення 
роботи із створення реєстру об`єктів 
незавершеного будівництва

37
17.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03097/08-09 Доручення17501/1/1-15
(А.Яценюк) По відзначення 19-ї річниці 
Конституції України

38
02.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03136/08-03 Постанова259
Про утворення міжвідомчої робочої групи для 
координації дій із забезпечення стабільної 
господарської діяльності ПАТ "ЗАлК"

39
15.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03137/08-03 Постанова254
Про затвердження Порядку та умов надання в 2015 
році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове фінансування ДЮСШ, які до 
2015 року отримували підтримку з Фонду 
соцстрахування з тимчасової втрати працездатності

40
31.03.2015від

№
від 08.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03138/08-03 Розпорядження428-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
07.11.2014 № 1085

41
05.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03037/08-23 Лист37-13-1-11/6945
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 07.05.2015
Про участь у селекторній нараді

42
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

03099/08-23 Лист37-11-4-11/7082
Про надання інформації щодо найбільш 
резонансних подій в аграрному секторі економіки в 
соціально-гуманітарній сфері

43
07.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03058/08-32 Лист5/4-8/4721-15
Про проведення 09-10.05.2015 Всесвітнього дня 
мігруючих птахів

44
24.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03026/08-22 Лист3242-06/13431-0
Про проведення конкурсного відбору керівників 
суб`єктів господарювання державного сектору 
економіки, що належить до сфери управління 
Мінекономрозвитку

45
24.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03034/08-33 Лист3922-06/14331-0
Про надання інвестиційних проектів

46
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03059/08-25 Лист3305-04/13195-0
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 
20-22.05.2015
Про участь у семінар-тренінгу

47
22.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03128/08-33 Лист4022-06/14217-0
Про надання пропозицій та зауважень до проекту 
Спільної операційної програми

48
30.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03169/08-33 Лист4322-05/14684-0
Про пропозиції іспанських підприємств

49
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03170/08-33 Лист4322-05/14667-0
Про виставки "EXPO 2016 Antalya Botanik"

50
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03171/08-33 Лист4322-05/14662-0
Про Першу кувейтську міжнародну торговельну 
виставку

51
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03172/08-33 Лист4322-05/14661-0
Про П`яту міжнародну виставку для підприємств 
хімічної промисловості

52
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03173/08-33 Лист4322-05/14665-0
Про міжнародні виставкові заходи у Пакистані

53
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03174/08-33 Лист4322-05/14663-0
Про виставку "SUBCON-2015"

54
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03175/08-33 Лист4322-05/13052-0
Про форум з морського туризму Посейдонія-2015 
(м.Афіни)

55
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

03032/08-27 Лист30-04/03
Про розповсюдження інформаційних матеріалів

56
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03033/08-27 Лист29-04/10
Про направлення рекомендаційних матеріалів

57
29.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03100/08-29 Лист3487/9.1
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 28.05.2015
Про участь у засіданні колегії

58
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

03024/08-44 Лист220/4484
Про надання пропозицій щодо актуалізації 
Переліку

59
29.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03132/08-46 Лист220/4567
Про надання інформації для внесення до єдиної 
бази даних (реєстру) загиблих учасників АТО, сім`ї 
яких потребують поліпшення житлових умов

60
30.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

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

03119/08-28 Лист19.1-07-344/142
СЕМІНАР 14-15.05.2015
Про участь у семінарі

61
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03023/08-24 Лист8/9-1234-15
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
12.05.2015
Про учать у конференції

62
29.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03043/08-45 Лист7/13-5052
ОН-ЛАЙН НАРАДА 07.05.2015
Про участь у нараді

63
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03046/08-24 Лист7/10-4965
Про несвоєчасну оплату населенням спожитих 
житлово-комунальних послуг

64
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03084/08-45 Лист7/13-5055
Про включення представників Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад до складу 
робочих груп 

65
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03085/08-45 Лист7/13-5115
Про проект Перспективного плану формування 
територій громад областей

66
06.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03105/08-24 Лист7/15-5169
Про надання інформації щодо вартості будівництва 
(придбання) житла

67
07.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03156/08-19 Лист7/19-5182
Про порядок надання переліків інвестиційних 
програм і проектів

68
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03035/08-29 Лист6190/0/14-15/57
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Примірного положення про центр 
соціальної підтримки дітей та сімей"

69
27.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

03122/08-35 Лист6537/0/14-15/13
Про моніторинг показників заробітної плати за 
березень 2015 року

70
30.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03130/08-35 Лист3228/1/10-15/13
Про надання списку підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності та фізичних 
осіб-підприємців, які використовують найману 
працю, що мають заборгованість із заробітної 
плати

71
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03134/08-29 Лист56/59/206-15
Про опрацювання Стамбульської конвенції

72
28.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03092/08-36 Лист31-08040-13-5//1
Про надання інформації щодо оптимізації та 
скорочення чисельності працівників органів 
виконавчої влади,...

73
06.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03131/08-20 Лист31-08040-13-21/
Про надання інформації щодо чисельності та 
обсягів видатків на оплату праці з нарахуванням 
установ і організацій

74
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03161/08-37 Лист01-2601/23
Про нагородження Мартиненко О.В.

75
05.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

03072/08-27 Лист09/02-23/01354
Про участь у заходах 08-09.05.2015

76
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

03081/08-37 Лист819/21-30
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Пуйді О.О.

77
27.03.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

03056/08-18 Лист01-2556/48
Про події на сесії Бердянської міської ради 
30.04.2015

78
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

03031/08-17 Розпорядження104-р
Про інструкцію з питань внутрішнього розпорядку 
та режиму в адміністративній будівлі Запорізької 
облради (м. Запоріжжя, пр.Ленінаа, 164)

79
22.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03063/08-17 Лист01-26/0534
Про закінчення терміну дії контракту з 
Тихомировою Г.В.

80
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03064/08-17 Лист01-26/0535
Про закінчення терміну дії контракту з 
Шаповаловим Г.І.

81
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03065/08-17 Лист1589/01-11
Про недостатність фінансування бюджетних 
установ

82
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03094/08-17 Лист1590/01-11
Про виділення коштів

83
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

03078/08-22 Лист53/4562
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на І декаду травні 2015 р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

84
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"
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

03077/08-44 Лист2026768
Про введення представників комбінату до "Фонду 
сприяння обороні Запорізької області"

85
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

03076/08-44 Лист784
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання шефської допомоги (АТО)

86
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

03120/08-32 Лист08-30/11062
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

87
29.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

03113/08-22 Лист01/1959
Про склад регіональної конкурсної комісії

88
28.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03047/08-22 Лист1007
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та реалізації 
скрапленого газу

89
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03079/08-22 Лист01/174
ТОВ "ЗАОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

90
06.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03158/08-37 Лист01/2783
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про нагородження Лемешева С.Л. (інші)

91
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03066/08-27 Листб/н
ЦЕНТР ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 
"AQUAZZOO-ПЕТРОПОЛЬ"
Про відкриття Центру 23.05.2015

92
06.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03087/08-43 Лист15/9/5448
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МРУЮ
Про повернення виконавчого документа

93
28.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ паперовий паперова

03104/08-47 Лист0605/03
ОФІС РЕФОРМ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про створення підрозділу (вкладника) Офісу 
Реформ  Запорізької області на офіційному 
веб-саайті облдержадміністрації

94
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

03114/08-22 Лист25/698
ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ
Про ліквідацію несанкціонованого звалища в 
охоронній зоні ПЛ 750 кВ

95
30.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03121/08-18 Лист327
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
СОЦСЛУЖБ ДЛЯ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
Про щорічну оцінку виконання посадовими 
особами центру своїх обов`язків

96
29.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03164/08-37 Листб/н
ПРИВАТНА УСТАНОВА "НОВИЙ ТЕАТР"
Про нагородження Лебедєва В.В. (інші)

97
08.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03166/08-23 Лист38
СОК "БАЛКІВСЬКИЙ ПЛЮС"
Про передачу автомолцистерни

98
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

03052/08-38 Лист04/29
Про проведення громадських слухань

99
27.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03117/08-21 Лист17/4
Про надання приміщення 15.05.2015р.

100
07.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

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

03048/08-20 Лист51
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АПР
Про погашення заборгованості за виконані роботи 
ДП "Запорізький інститут землеустрою"

101
28.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03055/08-38 Лист16
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ВИКОНКОМІ 
БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Про забезпечення участі в засіданні Громадської 
ради

102
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03062/08-36 Лист14
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА ПрАТ "ЗЕРЗ"
Про кандидатуру Чепурного О.Л. на посаду 
директора підприємства

103
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03069/08-38 Лист172-в
БФ "ФОНД ДОБРИХ СПРАВ"
Про надання благодійної допомоги КЗ 
"Вільнянська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат"

104
06.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03123/08-27 Лист3
ГО "МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ГУМОРИСТІВ І 
САТИРИКІВ "ВЕСЕЛА СІЧ" ІМ.П.РЕБРА
Про вшанування пам`яті та заснування 
літературно-мистецької премії ім.П.Ребра

105
04.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

03088/08-43 Лист2/326/291/2015
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду на 03.06.2015

106
28.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03089/08-43 Лист313/321/15-ц
ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним свідоцтва щодо права на 
спадщину

107
26.03.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

03090/08-43 Лист319/333/15/1972/
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

108
29.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03091/08-43 Лист310/10022/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним договору оренди водного 
об`єкту

109
24.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03126/08-43 Лист2718
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування рішення

110
05.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Філія НАК "Украгролізинг"

03073/08-37 Лист01-20/1210
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Гребенюка С.М.

111
29.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Одеська ОДА

03101/08-27 Лист03/02-31/2616
Про проведення робочої зустрічі професіоналів 
туристичного бізнесу 14-17.05.2015р.

112
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Херсонська ОДА

03041/08-27 Лист57-927/0/9-15/31
Про розміщення соціальної реклами

113
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03042/08-27 Лист72-926/0/9-15/31
ІІ ТАВРІЙСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ КОНГРЕС 
14-16.05.2015
Про участь у конгресі

114
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03016/08-15 Лист25-08/277
(А.Девко) Про надання інформації щодо ситуації 
яка склалась на ПАТ "АЗМОЛ"

115
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

03017/08-15 Лист03-01/828
(В.Ковальчук) Про Матеріали для використання в 
інформаційно-пропагандистській роботі на тему 
колабораціонізму у роки Другої світової війни

116
01.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03018/08-15 Лист03-01/820
(В.Ковальчук) Про виконання Указів Президента 
України від 18.03.2015 № 150/2015 та від 
24.03.2015 № 169/2015

117
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03135/08-15 Лист43-01//445
(Р.Павленко) Про привітання Рубана П.Я.

118
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03139/08-15 Лист03-01/850
(В.Ковальчук) Про погодження призначення 
Слепян Е.В.

119
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03153/08-15 Лист03-01/851
(В.Ковальчук) Про погодження призначення 
Іщенка О.А. 

120
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне Управління справами

03044/08-37 Лист01-13/15/0878
(С.Борзов) Про надання інформації щодо потреби в 
ювілейних медалях

121
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України

03000/08-02 Указ249/2015
Про встановлення відзнаки Президента України - 
ювілейної медалі "70 років Перемоги над 
нацизмом"

122
29.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03001/08-02 Розпорядження464/2015-рп
Про звільнення М.Бєлікова з посади голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації 
Запорізької обл.

123
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03002/08-02 Розпорядження465/2015-рп
Про звільнення П.Будника з посади голови 
Куйбишевської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

124
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03003/08-02 Розпорядження466/2015-рп
Про звільнення О.Мордика з посади голови 
Мелітопольської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

125
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03004/08-02 Розпорядження467/2015-рп
Про звільнення В.Матросова з посади голови 
Михайлівської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

126
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03005/08-02 Розпорядження468/2015-рп
Про звільнення О.Гатайло з посади голови 
Токмацької райдержадміністрації Запорізької обл.

127
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03006/08-02 Розпорядження480/2015-рп
Про призначення Ю.Шворака на посаду голови 
Великобілозерської райдержадміністрації 
Запорізької обл.

128
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03007/08-02 Розпорядження481/2015-рп
Про призначення І.Мігулі на посаду голови 
Веселівської райдержадміністрації Запорізької обл.

129
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03008/08-02 Розпорядження482/2015-рп
Про призначення В.Свєшнікова на посаду голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації 
Запорізької обл.

130
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03009/08-02 Розпорядження483/2015-рп
Про призначення А.Попова на посаду голови 
Куйбишевської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

131
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03010/08-02 Розпорядження484/2015-рп
Про призначення О.Мангула на посаду голови 
Мелітопольської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

132
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03011/08-02 Розпорядження485/2015-рп
Про призначення О.Стуленя на посаду голови 
Михайлівської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

133
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03012/08-02 Розпорядження486/2015-рп
Про призначення Н.Романенко на посаду голови 
Приазовської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

134
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03013/08-02 Розпорядження487/2015-рп
Про призначення С.Бєлічева на посаду голови 
Приморської райдержадміністрації Запорізької обл.

135
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03014/08-02 Розпорядження488/2015-рп
Про призначення Г.Джіоєва на посаду голови 
Токмацької райдержадміністрації Запорізької обл.

136
29.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03015/08-02 Розпорядження489/2015-рп
Про призначення В.Дудукалова на посаду голови 
Чернігівської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

137
28.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03140/08-02 Указ255/2015
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 17.02.2015 № 88

138
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03141/08-02 Указ254/2015
Про звільнення в запас військовослужбовців, які 
були призвані на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період відповідно до 
Указу Президента України від 06.05.2014 № 454 
"Про часткову мобілізацію"

139
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03083/08-20 Лист05-24/0364
Про виділення коштів

140
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03163/08-36 Лист05-29/0368
Про погодження звільнення Трошиної Т.В.

141
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03168/08-20 Лист05-24/0362
Про виділення коштів з обласного бюджету

142
30.04.2015від

№
від 08.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

03040/08-36 Лист01-01-31/0416
Про погодження стажування Морозова І.В.

143
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

03071/08-37 Лист01-21/0433
Про нагородження Кіркова О.Ф.

144
05.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03107/08-32 Лист01-17/0398
Про скасування розпорядження голови 
райдержадміністрації від 12.12.2012 № 644

145
16.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03108/08-20 Лист01-05/0394
Про виділення субвенції

146
16.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заводська райадміністрація

03050/08-37 Лист01-11/0264
Про нагородження Алієва М.М.  (інші)

147
29.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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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

03082/08-37 Лист01-15/0420
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Столяренко Г.І.

148
21.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03167/08-36 Лист106/2015-к
Про погодження призначення Тютюми В.О.

149
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

03106/08-36 Лист03-12/0222
Про погодження призначення Кобзєва С.В.

150
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03039/08-44 Лист0751/01-36
Про надання відстрочки під час мобілізації (АТО)

151
05.05.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03127/08-36 Лист01-06/387
Про погодження звільнення Сівової О.В.

152
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03109/08-23 Лист62-35/0509
Про передачу автомолцистерни

153
30.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

03133/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙРАДИ БУГРІМ І.В.
Про попередження щодо звільнення працівників 
"Водоканалу"

154
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

03070/08-32 Лист02-02-15/108
СТОРЧІВСЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

155
30.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03111/08-32 Лист74
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

156
30.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03115/08-22 Лист152/01-16
ЧЕРВОНЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування розпочатого будівництва 
підвідного газопроводу

157
05.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

03110/08-37 Лист1195/01-16
Про нагородження Золотухіної З.В.

158
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

03160/08-20 Лист07.2-09/341-414
Про стан використання субвенції

159
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

03057/08-41 Лист10/3-1394
Про весінній комісійний огляд автомобільних доріг 
загального користування

160
27.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

03159/08-21 Лист2574-1-04/13-15
Про новий порядок ведення Єдиного реєстру 
підприємств, щодо яких порушено провадження 
про банкрутство

161
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03124/08-43 Ухвала908/1419/15-г
Про стягнення боргу

162
29.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

03118/08-45 Лист164/2/01-01-15
Про погодження Планів роботи

163
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

03155/08-38 Лист01-12/75
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ 21.05.2015
Про  участь у засіданні

164
07.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03067/08-44 Лист582
Про збільшення асигнувань на перевезення 
військовослужбовців (АТО)

165
06.05.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03080/08-44 Лист556
Про активізацію заходів щодо проведення 
мобілізації людських і транспортних ресурсів на 
території м.Запоріжжя (АТО)

166
28.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03125/08-43 Лист808/2399/15/643
Про направлення апеляційної скарги до 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду

167
02.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03054/08-20 Лист10/599
Про виділення коштів з місцевих бюджетів

168
29.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03098/08-49 Лист59/6/2-445дск
Про проведення ситуативного експерименту на 
ЗДП "Кремнійполімпер"

169
29.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Правові питання 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

03154/08-41 Лист59/14/1302нт
Про надання інформації щодо подій в ніч з 
25.03.2015 на 26.03.2015

170
05.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03029/08-39 Постанова37
Про скаргу кандидата в депутати Запорізької 
облради в одномандатному мажоритарному 
виборчому окрузі № 46 Гайдука С.П., 
зареєстровану в ЦВК 28.04.2015 за № 21-36/1-2200

171
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03030/08-39 Постанова38
Про скаргу кандидата в депутати Запорізької 
облради в одномандатному мажоритарному 
виборчому окрузі № 46 Гайдука С.П., 
зареєстровану в ЦВК 28.04.2015 за № 21-36/1-2201

172
30.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

03103/08-27 Лист06/1233
Про розроблення обласних (регіональних програм 
створення страхового фонду документації на 
2016-2020 роки

173
14.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

03036/08-21 Лист2749/0/20-15
НАРАДА 12.05.2015
Про участь у нараді

174
27.04.2015від

№
від 05.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03053/08-21 Лист2758/0/20-15
Про надання інформації щодо кількості виданих 
документів дозвільного характеру

175
27.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03075/08-21 Лист2757/0/20-15
Про діяльність дозвільних центрів

176
27.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

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

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03093/08-34 Лист03-6617/165
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Положення з організації 
оповіщення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій та організації зв`язку у 
сфері цивільного захисту"

177
05.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03102/08-22 Лист73-01/13/5-15
Про надання переліку та контактних даних ОСББ та 
ЖБК

178
06.05.2015від

№
від 07.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03116/08-22 Лист70-03/13/5-15
Про впровадження енергоефективних заходів

179
29.04.2015від

№
від 07.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03157/08-22 Лист72-01/10/5-15
Про енергоефективний калькулятор

180
06.05.2015від

№
від 08.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Держадміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця)

03061/08-22 ЛистЦЗ-1-8/575
Про приміські пасажирські перевезення

181
27.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

03074/08-36 Лист1/15-12-358
Про проведення 16.05.2015 Дня відкритих дверей

182
28.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03086/08-36 Лист1/15-07-350
Про прийом на навчання

183
24.04.2015від

№
від 06.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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