
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.05.15 по 29.05.15

Ф21-КА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03581/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Колганової О.В.

1
25.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03663/08-01 Постанова373-VIII
Про вшанування героїв АТО та вдосконалення 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді

2
12.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03664/08-01 Постанова434-VIII
Про внесення змін до Постанови ВРУ "Про 
відзначення пам`ятних дат і ювілеїв у 2015 році" 
щодо депортації кримськотатарського народу

3
14.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03665/08-01 Постанова432-VIII
Про Звернення до інституцій та держав - членів ЄС 
стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації 
ЄС візового режиму для України

4
14.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03666/08-01 Постанова443-VIII
Про призначення Маловацького О.В. членом 
Вищої ради юстиції

5
19.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03667/08-01 Постанова444-VIII
Про призначення Мамонтової І.Ю. членом Вищої 
роди юстиції

6
19.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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03668/08-01 Постанова438-VIII
Про призначення Терентьєва Ю.О. на посаду 
Голови Антимонопольного комітету України

7
19.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03669/08-01 Постанова439-VIII
Про призначення Білоуса І.О. на посаду Голови 
Фонду державного майна України

8
19.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03670/08-01 Постанова431-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Перспективи запровадження ЄС безвізового 
режиму для громадян України"

9
14.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03671/08-01 Постанова411-VIII
Про присвоєння імені Султана Амет-Хана 
міжнародному аеропорту "Сімферополь"

10
14.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03672/08-01 Постанова462-VIII
Про Заяву ВРУ "Про відступ України від окремих 
зобов`язань, визначених Міжнародним пактом про 
громадянські і політичні права та Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод"

11
21.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03673/08-01 Постанова412-VIII
Про Звернення ВРУ до ООН, Європейського 
Парламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї 
ОБСЄ, світових лідерів та всіх членів 
міжнародного співтовариства щодо засудження 
порушень прав і свобод кримськотатарського 
народу

12
14.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03674/08-01 Закон України482-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування доходів, отриманих 
нерезидентами за базовими зобов`язаннями

13
22.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03675/08-01 Закон України475-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи

14
21.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

2
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03676/08-01 Закон України364-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо особливостей виконання проектів 
міжнародної технічної допомоги на 
Чорнобильській АЕС

15
23.04.2015від

№
від 28.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03558/08-10 Депутатське звернення04-23/12-693
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про звернення ГО "Центр розвитку 
бізнес-технологій та культури" щодо забезпечення 
прав навчання дітей в домашніх умовах

16
19.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

03559/08-10 Депутатське звернення04-34/11-126444
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про Рекомендації учасників "круглого столу" на 
тему: "Шляхи розв`язання проблем щодо 
погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати" 13.05.2015

17
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03652/08-14 Лист04-75/4-606
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
КРУГЛИЙ СТІЛ 03.06.2015
Про участь у круглому столі

18
25.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

03550/08-10 Депутатське звернення160
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В
Про звернення підприємців, які здійснюють 
торгівельну діяльність на території Центрального 
Вільнянського ринку

19
19.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03551/08-10 Депутатське звернення161
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Леонова О.О. щодо підключення 
селища Івано-Ганнівка до питного водопроводу

20
19.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

3
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03552/08-10 Депутатське звернення164
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців с.Новостепнянське 
Запорізького р-ну щодо недостатнього напору у 
місцевому водогоні

21
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03553/08-10 Депутатське звернення169
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення Наталівської сільради Запорізького 
р-ну щодо заміни перевізника, який обслуговує їхнє 
село

22
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03554/08-10 Депутатське звернення237-05
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання допомоги в лікуванні Палєєвій О.В.

23
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03555/08-10 Депутатське звернення236-05
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про визначення списку топонімічних назв в 
Запорізькій  області та м. Запоріжжя, які є 
символікою комуністичного режиму

24
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

03556/08-10 Депутатське звернення240-05
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про виділення приміщення ЗВГО "Українська 
Асоціація фахівців з подолання наслідків 
психотравмуючих подій"

25
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03557/08-10 Депутатське звернення41/05-15
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про незгоду з Урядовою Методикою формування 
територіальних громад Мелітопольського р-ну

26
19.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03627/08-10 Депутатське звернення210/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про виділення приміщення Запорізькому 
обласному відділенню Фонду соцзахисту інвалідів

27
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

4
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03677/08-10 Депутатський запит11/10-1571
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про забезпечення прав мешканців гуртожитків на 
приватизацію кімнат

28
22.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03678/08-10 Депутатське звернення170
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про створення робочої групи 

29
25.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03679/08-10 Депутатське звернення172
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про вилучення земельної ділянки Крутоярського 
лісництва Запорізького лісгосзагу

30
25.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

03572/08-24 Лист220/22
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ
Про забезпечення питною водою сільського 
населення України

31
06.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

03589/08-33 Лист2015/03
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ
Про співробітництво

32
21.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

03618/08-32 Листб/н
ЛУЗГІНА Л.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

33
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03759/08-24 Листб/н
ЧУМАК В.І.
Про надання в оренду водного об`єкту

34
25.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

5
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03575/08-32 Лист125-1/9243-93
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
УКРАЇНИ
Про порушення на заповідних територіях

35
15.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03585/08-44 Лист12/2-131
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3021
Про надання дозволу на розміщення на території 
Бердянського аеропорту

36
26.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03586/08-27 Лист03/552
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату "Офіційного вісника України"

37
20.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03587/08-44 Лист216
ТДВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДБК"
Про постачання продукції підприємства

38
19.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03592/08-24 Лист46/05/2015
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
КРУГЛИЙ СТІЛ 05.06.2015
Про участь у роботі круглого столу

39
14.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03615/08-32 Лист4/466
ГОРНОСТАЇВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

40
14.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03704/08-32 Лист261
ДП "РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

41
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03705/08-32 Лист689
ДП "КИЇВСЬКИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

42
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

03706/08-32 Лист46-04-01/1563
ДП "ЗАХІДНИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

43
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03707/08-32 Лист136-БТЦ-14
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

44
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03709/08-32 Лист784
ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ УКРАЇНИ
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

45
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03710/08-32 Лист837
ДП "СХІДНИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

46
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03751/08-27 Лист361
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 18-19.07.2015 "Всеукраїнського 
телевізійного фестивалю дитячого, юнацького і 
молодіжного мистецтва "Азовські вітрила - 2015"

47
20.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03752/08-27 Лист356
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 27-28.06.2015 Всеукраїнського 
фестивалю сучасної української естрадної пісні 
"Дитячий пісенний вернісаж - 2015"

48
18.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03760/08-22 Лист05142
АСОЦІАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 
УКРАЇНИ
Про Резолюцію круглого столу

49
22.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

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

03609/08-29 Лист05/25-1
ВМГО "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про організацію міжнародної культурно-освітньої 
поїздки 23.07-01.08.2015 

50
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03695/08-22 Лист15/05
ФОНД "МУДРІСТЬ + МИЛОСЕРДЯ"
Про порушення вимог чинного законодавства

51
15.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03724/08-34 Лист178
ВГОІ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про вирішення чорнобильських проблем

52
25.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03764/08-38 Лист31
БФ "РЕГІОН-ВЕСТ"
Про підключення газу та з інших питань

53
25.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

03611/08-43 Лист908/4919/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу до ТОВ "Будівельник-2007"

54
14.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03765/08-43 Лист908/6262/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу до ТОВ "Будівельник-2007"

55
18.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03539/08-03 Розпорядження497-р
Про затвердження обсягів обов'язкового 
забезпечення потреб охорони здоров'я населення в 
донорській крові, її компонентах і препаратах на 
2015 рік

56
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Охорона здоров'я 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

03540/08-04 Протокол селекторної 
наради

21680/0/1-15
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально--технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення фортифікаційних споруд від 
19.05.2015

57
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03541/08-09 Доручення18589/3/1-15
(А.Яценюк) Про проект постанови КМУ "Про 
внесення змін до Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами"

58
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03542/08-09 Доручення20469/2/1-15
(А.Яценюк) Про відзначення нагородами КМУ 
представників трудового колективу ДП "ЗМКБ 
"Прогрес" ім.академіка О.Г.Івченка"

59
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03543/08-09 Доручення18463/1/1-15
(А.Яценюк)  Про внесення змін до статті 28 
Бюджетного кодексу України щодо доступу до 
інформації про бюджетні показники у формі 
відкритих даних

60
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03623/08-16 Лист19-17/787
(Н.Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

61
25.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03624/08-03 Розпорядження501-р
Про реалізацію пілотного проекту щодо 
впровадження процедури електронних закупівель 
товарів

62
20.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03625/08-09 Доручення17442/13/1-15
(Г.Зубко) Про стан готовності захисних споруд до 
використання за призначенням

63
22.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03655/08-03 Постанова321
Про затвердження Порядку  переведення дачних і 
садових будинків, що відповідають державним 
будівельним нормам, у жилі будинки

64
29.04.2015від

№
від 28.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

03656/08-03 Розпорядження514-р
Про затвердження плану заходів на 2015 рік з 
реалізації Стратегії державної політики щодо 
наркотиків на період до 2020 року

65
25.03.2015від

№
від 28.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03657/08-09 Доручення20066/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про постачання питної води до 
Новомиколаївського р-ну

66
25.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03658/08-09 Доручення18448/3/1-15
(Г.Зубко) По поліпшення житлових умов 
багатодітної родини Надток

67
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03659/08-09 Доручення18639/1/1-15
(А.Яценюк) Про співпрацю з органами місцевого 
самоврядування та їх асоціаціями

68
25.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03660/08-09 Доручення20362/1/1-15
(Г.Зубко) Про видатки на утримання додаткової 
чисельності працівників

69
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03681/08-09 Доручення22600/0/1-15
(В.Кириленко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02.06.2015 
(переноситься на 04.06.2015)
Про участь у селекторній нараді

70
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

03714/08-03 Постанова322
Про внесення зміни до п.6 постанови КМУ від 
02.02.2011 № 98

71
25.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03715/08-03 Постанова324
Про внесення змін до постанови КМУ від 
14.02.2015 № 43

72
29.04.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03716/08-09 Доручення701/9/1-15
(Р.Греба) Про продовження виконання Указу 
Президента України від 12.01.2015 № 6/2015

73
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03717/08-09 Доручення21822/1/1-15
(А.Яценюк) Про результати аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів

74
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03718/08-09 Доручення11054/5/1-15
(А.Яценюк) Про створення необхідної 
інфраструктури контрольних пунктів в`їзду (виїзду)

75
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03719/08-09 Доручення20172/1/1-15
(В.Кириленко) Про заходи щодо протидії пожежам 
у природних екосистемах

76
26.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03720/08-09 Доручення36767/40/1-14
(О.Паракуда) Про наповнення продовольчого 
ринку основними видами продовольчих товарів

77
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

03755/08-32 Лист5/4-8/5950-15
Про надання інформації щодо виконання деяких 
законодавчих актів України

78
22.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03640/08-22 Лист3242-06/16721-0
Про надання кандидатур до складу 
інвентаризаційної комісії

79
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03685/08-22 Лист3231-06/16719-0
Про надання інформації щодо ситуації в галузях 
промисловості області

80
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03697/08-29 Лист4080/3.3
Про проведення благодійної акції

81
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

03565/08-24 Лист7/15-5244
Про показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України

82
08.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03580/08-44 Лист7/27-5794
Про надання відомостей щодо чисельності 
військовозобов`язаних, які підлягають бронюванню

83
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03639/08-33 Лист7/12-5805
Про використання коштів Європейського 
інвестиційного банку

84
22.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03654/08-24 Лист7/9-5932
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
06-10.07.2015
Про участь у конференції

85
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03680/08-45 Лист8/13-150-15
Про проект перспективного плану формування 
територій громад

86
27.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03683/08-24 Лист8/9-1534-15
Про встановлення та використання пристрою з 
оптимізації, контролю та технічному обліку 
теплоносія на об`єктах ЖКГ

87
21.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03761/08-24 Лист7/10-6054
Про надання інформації щодо обсягів 
заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах ЖКГ

88
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03762/08-24 Лист7/10-6053
Про проект постанови КМУ "Про внесення змін до 
постанови КМУ від 06.08.204 № 409"

89
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03537/08-29 Лист7400/0/1--15/59
Про надання пропозицій до обсягів видатків

90
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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03538/08-29 Лист7536/0/14-15/59
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

91
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03578/08-35 Лист7294/0/14-15/13
Про надання інформації щодо виконання заходів з 
поліпшення стану нормування праці

92
19.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03622/08-35 Лист7728/0/14-15/115
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 29.05.201
Про участь у селекторній нараді

93
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03653/08-29 Лист7782/0/14-15/115
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових 
дій

94
27.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03756/08-29 Лист7045/0/14-15/59
Про впровадження Програми навчання спеціалістів 
щодо надання допомоги особам, які постраждали 
від торгівлі людьми

95
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

03612/08-20 Лист01/02-19/01593
Про виділення додаткових коштів

96
22.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03687/08-44 Лист01/02-23/01617
Про призупинення мобілізації водіїв

97
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03688/08-21 Лист06750/02-29/01
Про передачу будівлі по вул. Військобуд

98
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

13
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03628/08-17 Лист01-26/0625
ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ОБЛРАДИ 28.05.2015
Про участь у роботі позачергової сесії

99
27.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03651/08-17 Розпорядження130-р
Про скликання сорок четвертої позачергової сесії 
Запорізької облради шостого скликання

100
27.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

03570/08-24 Лист5402
Про запуск насосної станції в експлуатацію

101
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03692/08-24 Лист5552
Про приведення у робочий стан розподільчих 
мереж

102
27.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03693/08-24 Лист5554
Про розрахунки за водопостачання 
сількомунгоспами Вільнянського р-ну

103
27.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

03722/08-22 Лист1/13-01-351
Про припинення незаконної діяльності нелегальних 
перевізників

104
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03723/08-22 Лист1/13-01-349
Про припинення незаконної діяльності нелегальних 
перевізників

105
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

03696/08-22 Лист53/5691
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на І декаду червня 2015 р. Концерну "Міські 
теплові мережі"

106
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03726/08-22 Лист51/5730
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ТОВ "Фабрикант"

107
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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03727/08-22 Лист51/5726
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

108
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03728/08-22 Лист51/5725
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ДП "ДП Агросервіс 2000"

109
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03729/08-22 Лист51/5723
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запорізький кабельний завод"

110
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03730/08-22 Лист51/5719
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

111
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03731/08-22 Лист51/5720
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Український графіт"

112
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03732/08-22 Лист51/5721
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запоріжтрансформатор"

113
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03733/08-32 Лист51/5714
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запоріжвогнетрив"

114
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03734/08-22 Лист51/5713
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ДП "Придніпровська залізниця"

115
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03735/08-22 Лист51/5712
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ВАТ МК "Запоріжсталь"

116
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03736/08-22 Лист51/5711
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. АТ "Мотор-Січ"

117
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03737/08-22 Лист51/5705
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. РВУ "Харківтрансгаз"

118
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03738/08-22 Лист51/5704
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ТОВ "Запорізький завод кольорових 
металів"

119
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03739/08-22 Лист51/5703
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ТОВ "Запорізький завод кольорових 
сплавів"

120
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03740/08-22 Лист51/5702
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПрАТ "Запорізький АБЗ"

121
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03741/08-22 Лист51/5685
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на червень 2015 р. ПАТ "ЕМЗ "Дніпроспецсталь"

122
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03742/08-22 Лист51/5728
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на червень 2015 р. ТОВ "Єврогазтрейд-експо"

123
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03743/08-22 Лист51/5727
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на червень 2015 р. ПрАТ "ЗЕРЗ"

124
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03744/08-22 Лист51/5729
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на червень 2015 р. ПАТ "Карлсберг Україна"

125
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03745/08-22 Лист51/5716
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 1"

126
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ паперовий паперова

03746/08-22 Лист51/5717
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод № 5"

127
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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03747/08-22 Лист51/5718
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод № 3"

128
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03748/08-22 Лист51/5715
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. Підприємство з 100% ІІ "Білла-Україна"

129
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03749/08-22 Лист51/5722
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

130
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03750/08-22 Лист5724
Про відсутність лімітів природного газу на червень 
2015 р. ПАТ "Відрадненське"

131
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

03568/08-22 Лист001/09
Про припинення представництва за довіреностями

132
18.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03629/08-22 Лист001-007/7609
Про встановлення приладів обліку за спожиту 
електроенергію

133
25.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

03573/08-37 Лист07/2030681
Про нагородження Гуренка А.І. (інші)

134
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03583/08-44 Лист03/2030375
Про кандидатуру Буряка В.В.

135
21.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03647/08-32 Лист4911/2030862
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо надання земельної ділянки в 
оренду

136
25.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Мотор Січ"

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

03691/08-44 Лист877/ОК
Про компенсацію заробітної плати за 2014 рік 
працівникам підприємства, призваним на військову 
службу (АТО)

137
25.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

03605/08-28 Лист26
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ШВИДКОЇ МЕДДОПОМОГИ
Про виплату обов`язкових надбавок

138
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

03648/08-21 Лист01/15
Про виділення приміщення 12.06.2015

139
27.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03571/08-44 Лист2025
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про узгодження списків та видачу документів на 
бронювання кваліфікованих спеціалістів 
підприємства

140
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03576/08-32 Лист7-2015
ТОВ "АГРОС-М"
Про надання роз`яснення щодо повноважень 
райдержадміністрації в сфері використання землі 

141
25.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03577/08-32 Лист08-2015
ТОВ "АГРОС-М"
Про скасування розпоряджень голови Вільнянської 
райдержадміністрації 

142
25.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03594/08-22 Лист21/05
ТОВ "ГАРМЕТ"
Про внесення підприємства до реєстру 
металургійних підприємств України

143
21.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

03616/08-25 Лист1220

ТОВ "БЕРДЯНСЬКІ КОВБАСИ"
Про надання дозволу на реалізацію м`ясних 
консервів

144
19.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03635/08-37 Лист3/01-109
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Радіонова В.О.

145
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03757/08-37 Лист01/14-3180
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Короленка М.К.

146
29.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03562/08-41 Лист48/3779
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙВІДДІЛ ГУ МВСУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про розкрадання майна з території бази відпочинку 
"Альбатрос"

147
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03610/08-43 Лист10096/4
ВДВС ВАСИЛІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження у справі 
2/311/357/2015 від 15.05.2015

148
20.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03614/08-32 Лист15
ПП ДАНС"
Про надання дозволу на складання документації із 
землеустрою

149
22.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03619/08-32 Лист05.03/1375
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ ДСЕСУ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

150
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03620/08-32 Лист05.03/1374
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ ДСЕСУ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

151
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03636/08-41 Лист26/4-2441
ЗАПОРІЗЬКЕ МУ ГУМВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання копій документів та роз`яснень

152
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03650/08-45 Лист2705/09
ОФІС РЕФОРМ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про сприяння роботі Офісу реформ

153
27.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03694/08-22 Листб/н
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про співробітництво з турецькими авіакомпаніями

154
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03708/08-32 Лист2221/24
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

155
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

03595/08-24 Лист12/757
Про проблеми водопостачання населених пунктів 
Запорізького, Вільнянського та 
Новомиколаївського  районів області

156
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03633/08-24 Лист06/763
Про визначення генпідрядника

157
27.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03593/08-22 Лист7
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про укладання договорів щодо організації  
перевезень пасажирів на внутрішньообласних 
маршрутах

158
22.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

03596/08-35 Листб/н
БО БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про внесення змін до складу робочої групи

159
26.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03598/08-38 Лист05/35
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про проведення зустрічі з керівництвом ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

160
21.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03608/08-37 Лист26
ГО "ГРОМАДСЬКА ВАРТА ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Ружина Ю.Н.

161
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03613/08-32 Лист22
ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК 
"ОЛЕКСІЇВКА"
Про продовження терміну користування 
мисливськими угіддями

162
26.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03725/08-27 Листб/н
ВО "ПАТРІОТ"
Про сприяння в проведенні фестивалю

163
29.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03754/08-27 Листб/н
ВО "ПАТРІОТ"
Про сприяння в проведенні фестивалю

164
29.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

03590/08-43 Лист317/593/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 26.05.2015

165
19.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03766/08-43 Лист310/3235/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 09.06.2015

166
29.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03767/08-43 Лист314/1335/15-ц
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 30.06.2015

167
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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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

03690/08-44 Лист3775
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про перегляд обсягів планового завдання з призову 
військовозобов`язаних працівників лікарні

168
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03626/08-15 Лист03-01/971
(В.Ковальчук) Про зняття з контролю п.3 розділу ІІ 
рішення Ради регіонів від 19.09.2012 № 1-1/2752

169
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03638/08-15 Лист03-01/992
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
кількості дітей шкільного віку

170
27.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

03662/08-15 Лист02-01/2518
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 27.03.2013 № 1-1/711

171
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Президент України

03544/08-02 Розпорядження521/2015-рп
Про звільнення С.Семеренка з посади голови 
Запорізької райдержадміністрації Запорізької 
області

172
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03545/08-02 Розпорядження535/2015-рп
Про призначення Ю.Полянського головою 
Розівської райдержадміністрації Запорізької 
області

173
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03546/08-02 Розпорядження534/2015-рп
Про призначення В.Щербини головою Запорізької 
райдержадміністрації Запорізької області

174
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03547/08-02 Розпорядження533/2015-рп
Про призначення А.Клешні головою 
Гуляйпільської райдержадміністрації Запорізької 
області

175
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03548/08-02 Розпорядження532/2015-рп
Про призначення В.Садовничого головою 
Василівської райдержадміністрації Запорізької 
області

176
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03549/08-02 Розпорядження553/2015-рп
Про призначення О.Правосуда головою 
Якимівської райдержадміністрації Запорізької 
області

177
21.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03661/08-02 Указ285/2015
Про рішення РНБОУ від 06.05.2015 "Про стан 
виконання рішення РНБОУ та додаткові заходи 
щодо забезпечення обороноздатності держави"

178
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

03700/08-36 Лист05-29/0384
Про погодження звільнення Дуденко В.А.

179
15.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03701/08-36 Лист05-29/0378
Про погодження продовження повноважень 
Ярмоленко А.І.

180
13.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03702/08-36 Лист05-29/0390
Про погодження проходження стажування Жмурка 
А.М.

181
18.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

03569/08-24 Лист01-27/0465
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

182
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03621/08-36 Лист01-20/0477
Про погодження звільнення Кікавця О.О.

183
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03631/08-24 Лист01-09/0463
Про відсутність водопостачання

184
20.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Жовтнева райадміністрація

03649/08-37 Лист0968/01-16/01
Про нагородження Колб А.М.

185
20.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

03641/08-36 Лист02-01-29/0517
Про погодження призначення Дорошенка О.О.

186
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03699/08-36 Лист01-01-29/0531
Про погодження кандидатури Зикової І.Ф.

187
28.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

03601/08-36 Лист01-16/0512
Про погодження стажування Коломойця В.А.

188
20.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03603/08-36 Лист01-16/0513
Про погодження стажування Рябовол Л.Д.

189
20.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03645/08-36 Лист01-16/0527
Про погодження стажування Кириченко Л.В.

190
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03634/08-37 Лист03-32/366
Про нагородження Кириченка С.Г. (інші)

191
20.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03703/08-36 Лист01-06/402
Про погодження стажування Клосбера О.Г.

192
13.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська 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

03630/08-36 Лист01-12/0062
Про встановлення надбавки Філіповичу В.В.

193
20.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03643/08-20 Лист01-12/0251
Про перерозподіл  коштів іншої субвенції

194
05.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03604/08-37 Лист62-35/0549
Про нагородження Шатіло Н.В.

195
21.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03644/08-36 Лист61-35/0557
Про погодження продовження повноважень  
Тишенка Ю.О.

196
26.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

03602/08-36 Лист01-11/0360
Про погодження продовження повноважень 
Сапальову В.В.

197
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03597/08-22 Лист1149/01-07/06
Про транспортне обслуговування мешканців 
с.Петрівка та с.Куйбишеве Якимівського р-ну

198
22.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03763/08-36 Лист01-07-26/0333
Про погодження звільнення Казимиренка В.В.

199
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

03588/08-32 Лист1273
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

200
07.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03599/08-24 Лист01-13/307
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про приведення у належний стан мулуватих ставків 
ЦОС-1 КП "Водоканал"

201
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03617/08-32 Лист257
ВОЗНЕСЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

202
20.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03712/08-32 Лист1004
МАЛОБІЛОЗЕРСЬА СІЛЬРАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про землі резервного фонду

203
28.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райрада

03721/08-23 Лист161
Про звернення депутатів Токмацької райради до 
органів державної влади

204
25.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

03584/08-37 Лист04-12/0565
Про нагородження Васильковської О.А.

205
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03711/08-37 Лист04-12/0574
Про нагородження колективу Запорізької гімназії 
№ 31

206
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

03600/08-20 Лист01-09.1/3-4682
Про підписання актів виконаних робіт

207
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

03698/08-37 Лист06-03/1431
Про нагородження Голди Т.В. (інші)

208
27.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

03563/08-41 Лист5/1788
Про проведення конкурсних торгів

209
22.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

03689/08-20 Лист08-08*15-15/331
Про погодження внесення змін до Плану ревізій 
місцевих бюджетів області

210
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

03753/08-32 Лист06/4-159
Про надання згоди на зменшення земельної ділянки

211
26.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

03642/08-37 Лист18/01-349
Про нагородження Литвиненко Л.В.

212
22.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03686/08-44 Лист665
Про погодження ліміту вилучення техніки

213
25.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

03713/08-43 Лист808/1356/15/174
Призупинення провадження у справі

214
22.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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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

03758/08-37 Лист785/04
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦСЛУЖБ 
ДЛЯ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Про нагородження Кальчевої О.Ю.

215
27.05.2015від

№
від 29.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура

03591/08-43 Лист77-61-15
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про розірвання договору оренди землі та 
повернення частини земельної ділянки

216
22.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03637/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення ПрАТ "Високогірне"

217
22.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03682/08-41 Лист11-1948вих-15
Про надання дозволу на ознайомлення з 
документами

218
27.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

03606/08-37 Лист02-14-03021
Про нагородження Хмарської Т.Б. (інші)

219
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03607/08-37 Лист02-14-03020
Про нагородження Руденко Г.В. (інші)

220
25.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

03560/08-49 Лист59/6/2-491дск
Про проведення ситуативного експерименту на 
аміачному мості через р. Дніпро УДП 
"Укрхімтрансаміак"

221
14.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

03632/08-44 Лист0.22-5655/0/6-15
Про погодження Додаткових тимчасових режимних 
обмежень в контрольованих прикордонних районах

222
25.05.2015від

№
від 27.05.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03582/08-36 Лист3087/0/9-21/6/15
Про погодження звільнення Бабенка О.П.

223
22.05.2015від

№
від 26.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

03564/08-34 Лист03-7207/162
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

224
15.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

03561/08-22 Лист919/1/7.2-5
Про застосування тимчасових обмежень руху 
великовагового автомобільного транспорту

225
18.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03684/08-21 Лист88-01/15/5-15
Про підписання Договору щодо тимчасового 
зберігання майна

226
26.05.2015від

№
від 28.05.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03579/08-27 Лист2207/27/5
Про проведення моніторингу виконання Закону 
України 

227
19.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія регулювання електроенергетики України

03566/08-24 Лист4553/18/61-15
Про погодження інвестиційних програм

228
14.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03567/08-24 Лист4512/14/61-15
Про кандидатуру до складу територіальної комісії з 
погашення заборгованості підприємств ПЕК

229
12.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03574/08-36 Лист97/10/22-15
Про протокол № 1 засідання Ради керівників 
кадрових служб ЦОВВ

230
20.05.2015від

№
від 25.05.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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