
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.06.15 по 12.06.15
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04064/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Згурської Л.С. (інші)

1
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04065/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Гнипи О.В. (інші)

2
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03930/08-01 Закон України425-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
державної підтримки учасників бойових дій та 
їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у 
районі проведення АТО, бойових дій чи збройних 
конфліктів або під час масових акцій громадського 
протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо 
переміщені особи, для здобуття 
професійно-технічної  та вищої освіти

3
14.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03931/08-01 Закон України424-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо умов повернення строкових 
депозитів

4
14.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03932/08-01 Закон України422-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, 
яка міститься у програмах та передачах іноземних 
телерадіоорганізацій

5
14.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

03933/08-01 Закон України423-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стабілізації фінансового стану НАК "Нафтогаз 
України"

6
14.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03934/08-01 Закон України418--VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо формування земельних ділянок та їх 
державної реєстрації на підставі документації із 
землеустрою, розробленої до 2013 року

7
14.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03935/08-01 Закон України413-VIII
Про внесення зміни до статті 23 Закону України 
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

8
14.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03936/08-01 Закон України394-VIII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо порядку 
тимчасового вилучення майна та проведення 
обшуку

9
13.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03937/08-01 Закон України388-VIII
Про внесення  змін до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони приватизації об`єктів 
інженерної інфраструктури меліоративних систем 
та земель державної і комунальної власності, на 
яких ці об`єкти розташовані

10
12.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03938/08-01 Закон України386-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
рекламу" щодо частки реклами, яка 
розповсюджується та телебаченні і радіо

11
12.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03939/08-01 Закон України378-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
боротьбу з тероризмом"

12
12.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03940/08-01 Закон України469-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення окремих положень з питань 
судоустрою

13
21.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

2
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03941/08-01 Закон України436-VIII
Про особливості здійснення правочинів з 
державним, гарантованим державою боргом та 
місцевим боргом

14
19.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03942/08-01 Закон України437-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
у зв`язку з прийняттям Закону України "Про 
особливості здійснення правочинів з державним, 
гарантованим державою боргом та місцевим 
боргом"

15
19.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03943/08-01 Закон України367-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання 
та розміщення державного замовлення

16
23.04.2015від

№
від 08.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

03944/08-01 Закон України366-VIII
Про внесення зміни до статті 197 Податкового 
кодексу України щодо створення сприятливих умов 
для забезпечення виконання державних контрактів 
з оборонного замовлення та договорів на 
постачання продукції оборонного призначення

17
23.04.2015від

№
від 08.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03945/08-01 Закон України426-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення рівня соціального 
захисту окремих категорій ветеранів війни

18
14.09.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03956/08-01 Закон України365-VIII
Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу 
України щодо створення сприятливих умов для 
забезпечення виконання державних контрактів з 
оборонного  замовлення та договорів на постачання 
продукції оборонного призначення

19
23.04.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04082/08-01 Постанова501-VIII
Про внесення змін до Постанови ВРУ "Про Премію 
ВРУ за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 
місцевого самоврядування"

20
02.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

3
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04084/08-01 Закон України415-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про вищу 
освіту" щодо встановлення обмежень при обранні 
на посаду (призначення виконувача обов`язків) 
керівника вищого навчального закладу

21
14.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

04085/08-01 Закон України416-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо рішень Уповноваженого органу з питань 
державної допомоги

22
14.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04086/08-01 Закон України374-VIII
Про внесення зміни до статті 21 Закону України 
"Про державну таємницю"

23
12.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04087/08-01 Закон України381-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо військового збору

24
12.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04088/08-01 Закон України466-VIII
Про денонсацію Угоди між Україною та РФ про 
співробітництво в галузі воєнної розвідки

25
21.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04089/08-01 Закон України467--VIII
Про денонсацію Угоди між Урядом України та 
Урядом РФ про співробітництво у військовій галузі 

26
21.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04090/08-01 Закон України505-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та Японією 
про сприяння та захист інвестицій

27
03.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04091/08-01 Закон України465-VIII
Про денонсацію Угоди між Урядом України та 
Урядом РФ про організацію військових 
міждержавних перевезень та розрахунки за них 

28
21.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

4
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04092/08-01 Закон України433-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо питань соціального захисту 
громадян України, які проходять військову службу 
під час особливого періоду

29
14.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04093/08-01 Закон України448-VIII
Про внесення змін до статті 10 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей"

30
19.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04094/08-01 Закон України453-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного 
виховання дітей

31
19.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04095/08-01 Закон України454-VIII
Про внесення зміни до статті 7 Закону України 
"Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім`ям" щодо соціального 
захисту сімей, члени яких мають у власності чи 
володінні земельні ділянки

32
19.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04096/08-01 Закон України463-VIII
Про денонсацію Угоди між Урядом України та 
Урядом РФ про транзит через територію України 
військових формувань РФ, які тимчасово 
знаходяться на території Республіки Молдова

33
21.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04097/08-01 Закон України464-VIII
Про денонсацію Угоди між КМУ та Урядом РФ 
про взаємну охорону секретної інформації

34
21.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04098/08-01 Закон України420-VIII
Про внесення зміни до статті 266 Податкового 
кодексу України щодо звільнення від 
оподаткування нерухомості релігійних організацій

35
14.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

04099/08-01 Закон України419-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо регулювання діяльності 
священнослужителів (капеланів) в органах та 
установах, що належать до сфери управління 
Державної пенітенціарної служби України

36
14.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04100/08-01 Закон України421-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення гарантій законної 
професійної діяльності журналістів

37
14.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04101/08-01 Закон України389-VIII
Про режим воєнного стану

38
12.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04102/08-01 Закон України417-VIII
Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку

39
14.05.2015від

№
від 12.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

03947/08-10 Депутатське звернення04-03/7-444(110)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК"
Про звернення Тютюнова Л.М. щодо влаштування 
до будинку-інтернату для громадян похилого віку

40
05.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03948/08-10 Депутатське звернення20 72118
Про розгляд звернення Шишкарьової О.В. щодо 
лікування Юрійчука Ф.С.

41
03.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03997/08-10 Депутатське звернення230/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.  (Гугніну Е.А.)
Про розгляд звернення Лошаченка О.Г. щодо 
складнощів в триманні довідки

42
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04020/08-10 Депутатське звернення045-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про звернення Розівської райдержадміністрації 
щодо виділення коштів

43
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ 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

04021/08-14 Лист233/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про включення до складу регіональної комісії

44
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04105/08-10 Депутатське звернення266-06
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання інформації щодо використання земель 
сільськогосподарського призначення, які 
перебувають у державній власності

45
08.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

03985/08-33 Листб/н
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ВІЗИТІВ ДО 
ПОЛЬЩІ
НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ ДО ПОЛЬЩІ 18-27.06.2015
Про участь у візиті 

46
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03953/08-41 Лист26/4-2671
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГУМВСУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про виклик Міщенка Е.О.

47
05.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

03974/08-24 Лист452
ДНВП "КАРТОГРАФІЯ"
Про створення реєстру вулиць та адрес

48
29.05.2015від

№
від 09.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03989/08-19 Лист113
ОРГКОМІТЕТ 9-ГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З`ЇЗДУ 
ЯКОСТІ
Про Резолюцію з`їзду

49
02.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04028/08-44 Лист87
ТОВ "АГРОФІРМА "ВІДРОДЖЕННЯ"
Про надання інформації щодо проведення робіт на 
земельних ділянках взятих в оренду Агрофірмою

50
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04063/08-35 Лист40-12/06-2015
ПРОЕКТ "ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА У ЗАХИСТІ УРАЗЛИВИХ ГРУП 
ЗАСУДЖЕНИХ..."
ПРОЕКТНІ ЗАХОДИ 24-26.06.2015
Про участь у заходах

51
08.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04070/08-43 Лист05/2-364-15
ПРОКУРАТУРА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про касаційну скаргу

52
08.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Суди

03962/08-43 Лист908/4796/4
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування наказу, 
визнання недійсним договору оренди землі

53
26.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03963/08-43 Лист908/4472/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування наказу, 
визнання недійсним договору оренди землі

54
27.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03927/08-04 Протокол селекторної 
наради

23784/0/1-15
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально--технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення фортифікаційних споруд від 
04.06.2015

55
06.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03928/08-09 Доручення22995/1/1-15
(В.Федорчук) Про розгляд листа МГО "Врятуймо 
дітей Європи" (чорнобильців)

56
05.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03969/08-03 Постанова355
Про внесення змін до постанов КМУ від 27.12.2001 
№ 1751 і від 24.02.2003 № 250

57
04.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04007/08-03 Постанова356
Про затвердження Порядку забезпечення діяльності 
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу, які перемістилися з тимчасово окупованої 
території або району проведення АТО

58
04.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04008/08-03 Постанова375
Питання погашення у 2015 році заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та 
постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, водовідведення, 
що вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню

59
04.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04009/08-03 Розпорядження566-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
18.03.2015 № 274

60
04.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04010/08-09 Доручення22837/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України у зв`язку з прийняттям Закону 
України "Про особливості здійснення правочинів з 
державним, гарантованим державою боргом та 
місцевим боргом"

61
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04011/08-09 Доручення22702/1/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо виконання 
Рекомендацій парламентських слухань, схвалених 
постановою ВРУ від 02.09.2014 № 1674-VII

62
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04012/08-09 Доручення22721/1/1-15
(А.Яценюк) Про вжиття дієвих заходів щодо 
погашення заборгованості з відшкодування 
фактичних витрат на виплату і доставку пільгових 
пенсій, сплати страхових внесків до Пенсійного 
фонду України

63
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04013/08-09 Доручення21831/1/1-15
(А.Яценюк) Про персональний склад Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС

64
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04014/08-16 Лист9446/0/2-15
(В.Федорчук) Про розгляд звернення ГО сімей 
інвалідів "Людям потрібні люди"

65
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04041/08-03 Постанова378
Про затвердження Порядку обслуговування коштів 
місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та 
власних надходжень бюджетних установ в 
установах банків державного сектору

66
14.05.2015від

№
від 11.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04042/08-04 Протокол наради 
(засідання)

24107/0/1-15
(В.Вощевський) Протокол апаратної наради від 
08.06.2015 щодо реорганізації Укравтодору та 
реформування автомобільної галузі України

67
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04043/08-09 Лист22835/1/1-15
(А.Яценюк) Про особливості здійснення 
правочинів з державним, гарантованим державою 
боргом та місцевим боргом

68
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04044/08-09 Доручення23881/1/1-15
(В.Кириленко) ДЕПУТАТСЬКА ГРУПА 
"ВІДРОДЖЕННЯ"
Про розгляд звернення Кошарної Л.П.

69
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04045/08-09 Доручення23886/1/1-15
(Г.Зубко) ВІДЕО КОНФЕРЕНЦІЯ 11.06.2015 
(переноситься)
Про участь у відео конференції

70
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04046/08-09 Доручення20372/1/1-15
(Г.Зубко) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ПРОМПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про модернізацію існуючих об`єктів паливної 
енергетики

71
05.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

04047/08-09 Доручення23785/1/1-15
(А.Яценюк) Про активізацію 
інформаційно-роз`яснювальної роботи із реалізації 
Закону України "Про добровільне об`єднання 
територіальних громад"

№ 01857/08-09

72
08.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

04048/08-09 Доручення24103/0/1-15
(А.Яценюк) Про рішення РНБОУ від 06.05.2015 
"Про стан виконання рішення РНБОУ та додаткові 
заходи щодо забезпечення обороноздатності 
держави"

73
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04079/08-09 Доручення22037/4/1-15
(Г.Зубко) Про удосконалення механізму здійснення 
заходів, спрямованих на термомодернізацію 
житлово-комунальної сфери

74
10.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03955/08-44 Лист37-49-11/8824
Про перелік лісогосподарських підприємств (АТО)

75
04.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04103/08-23 Лист37-13-7-11/1001
ДЕНЬ ПОЛЯ 24.06.2015
Про участь у Дні поля

76
12.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03979/08-22 Лист3241-08/17678-0
Про проведення інвентаризації на ПАТ 
"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

77
03.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04053/08-36 Лист2202-14/18092-0
Про погодження призначення Лисенка О.В.

78
05.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04049/08-27 Лист04-06/03
Про поширення інформаційних матеріалів

79
04.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

Міністерство молоді та спорту України

03951/08-29 Лист4327/6.2
Про надання інформації щодо використання 
субвенції(форми до № 03137/08-03)

80
04.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03952/08-30 Лист4397/9.1
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 09.06.2015
Про участь у селекторній нараді

81
08.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04005/08-26 Лист1/9-283
Про фінансування дошкільних навчальних закладів 
та збереження і розвиток їх мережі

82
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04062/08-37 Лист11.02-16/110/176
Про нагородження Туманського В.О.

83
05.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03949/08-24 Лист7/14-4744
Про розроблення плану заходів з забезпечення 
територій містобудівною документацією та 
впровадження містобудівного кадастру

84
27.04.2015від

№
від 08.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03959/08-24 Лист7/14-4209
Про завершення роботи з перегляду грифів 
обмеження доступу до містобудівної документації

85
15.04.2015від

№
від 08.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04015/08-19 Лист7/19-6574
Про надання інформації щодо обсягу кредиторської 
заборгованості, яка виникла у минулі роки за 
рахунок державного фонду регіонального розвитку

86
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04016/08-33 Лист7/12-6563
НАРАДА 24.06.2015 
Про участь у нараді

87
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

04055/08-33 Лист7/31-6551
Про надання інформації щодо міжрегіональних 
угод, підписаних з регіонами інших країн

88
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04056/08-33 Лист7/31-6550
Про надання інформації щодо стану та перспектив 
розвитку транскордонного співробітництва регіону

89
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04071/08-33 Лист7/31-6553
Про надання інформації щодо підготовки та 
реалізації проектів транскордонного 
співробітництва

90
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04072/08-33 Лист7/31-6554
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо стимулювання міжрегіональної 
співпраці, кооперації та інтеграції

91
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03954/08-35 Лист7732/0/14-15/25
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

92
26.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04058/08-35 Лист8596/0/14-15/19
Про опіку та піклування над повнолітніми особами

93
10.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04059/08-29 Лист8599/0/14-15/59
Про надання інформації щодо виконання 
рекомендацій експертної місії ЄС

94
10.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04076/08-30 Лист8671/0/14-15/57
Про надання інформації щодо контингенту 
вихованців дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних дітей у прийомних сім`ях 

95
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04119/08-35 Лист8231/0/14-15/56
Про використання Практичного керівництва для 
психологів та соціальних працівників

96
04.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04120/08-35 Лист8698/0/14-15/13
Про виконання рішення Комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати,....

97
11.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

03957/08-20 Лист31-07010-04-7/1
Про виплату заробітної плати педагогічним 
працівникам

98
27.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

03950/08-41 Лист3669-0-4-15/4.1-
Про погодження проекту Закону України "Про 
адміністративну процедуру"

99
26.05.2015від

№
від 08.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04022/08-20 Лист01-3269/26
Про надання допомоги з обласного резервного 
фонду

100
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04023/08-20 Лист01-3253/35
Про виділення коштів

101
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04111/08-31 Лист01/02-20/01883
Про визначення Управління для надання 
відомостей

102
11.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

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

03970/08-20 Лист01-01-31/2087
Про виділення додаткових коштів

103
03.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

04057/08-17 Лист2140/01-27
Про вирішення проблеми забезпечення питною 
водою

104
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04107/08-17 Лист01-26/0727
Про протокол наради у голови облради від 
09.06.2015

105
12.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

03988/08-37 Лист125-106
Про нагородження Каленюка В.В. (інші)

106
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

04031/08-22 Лист53/6128
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

107
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04050/08-22 Лист001-41/8387
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
липень 2015 року

108
09.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

03987/08-37 Лист9/876
Про нагородження Місюрака А.М. (інші)

109
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

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

04054/08-44 Лист23-4111
Про проведення наради

110
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

03973/08-44 Лист1051
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання шефської допомоги

111
04.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

03986/08-37 Лист123
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ
Про нагородження до Дня працівників 
металургійної та гірничодобувної промисловості

112
05.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

03972/08-22 ЛистДНМІ-02-55/188
Про узгодження закриття вантажних операцій

113
05.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03984/08-22 Лист01/205
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

114
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04000/08-25 Лист50
ТОВ "МЕОТІДА ЛТД"
Про порушення при проведенні тендерних 
закупівель

115
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

04077/08-44 Лист08/06
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про забезпечення охороною об`єктів

116
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04113/08-22 Листб/н
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО АВТО-СІЧ"
Про підвищення тарифів

117
12.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

04114/08-22 Листб/н
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про підвищення тарифів

118
12.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04115/08-22 Листб/н
ТОВ "ЕКО-ТОПЛИВО"
Про закупівлю окатишів з лігніна

119
12.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03961/08-22 Лист1071
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

120
03.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03964/08-43 Лист9123/03-448
ВДВС КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження у справі

121
02.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03983/08-44 Лист725/03
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ"
Про проектно-кошторисну документацію (АТО)

122
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03998/08-20 Лист01-15/3654
КУ "ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
Про виділення додаткових коштів

123
02.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04029/08-22 Лист02/01-02
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про продовження санації підприємства

124
04.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04034/08-43 Лист2556/04
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження у справі

125
05.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04035/08-43 Лист1993
ВДВС НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження у справі

126
04.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

17
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Джерело  інформації 
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04036/08-43 Лист1996
ВДВС НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження у справі

127
02.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04037/08-43 Лист1995
ВДВС НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження у справі

128
02.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04066/08-43 Лист2612/03-44
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі

129
05.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04067/08-43 Лист26.11/03-44
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження у справі

130
05.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04074/08-32 Листб/н
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТЕРСА"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

131
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04075/08-32 Лист185
ДП "КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про погодження надання у користування 
мисливських угідь

132
10.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

03982/08-36 Листб/н
Про трудові відносини з Ксензовим Є.О.

133
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

03980/08-24 Лист01/812
Про проведення наради

134
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03975/08-19 Лист02
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЕНЕРГОДАРСЬКОМУ 
МІСЬКВИКОНКОМІ
Про вирішення проблемних питань

135
03.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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03976/08-22 Лист27
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ БЕРДЯНСЬКОМУ 
МІСЬКВИКОНКОМІ
Про пасажирські залізничні перевезення

136
27.05.2015від

№
від 09.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03992/08-37 Лист10
ЗАПОРІЗЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Сапегіної Г.М. (інші)

137
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04002/08-32 Листб/н
ГО "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАХИСТУ ТВАРИН"
Про надання роз`яснень щодо відведення земельної 
ділянки

138
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04003/08-27 Листб/н
АСАМБЛЕЯ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЖЖЯ
Про участь у проекті "Запорізька книжкова толока"

139
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04030/08-38 Листб/н
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В 
ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ"
Про кандидатуру Сапьолова В.В.

140
10.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

03965/08-43 Лист321/315/15-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування рішення

141
02.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04068/08-43 Лист310/2713/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 09.07.2015

142
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04069/08-43 Лист320/1669/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 23.06.2015

143
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я
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04060/08-28 Лист4071
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про додаткове виділення коштів

144
10.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

03994/08-20 Лист253
КУ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2" 
зор
Про виділення коштів на заміну огорожі

145
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03995/08-20 Лист256
КУ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2" 
зор
Про виділення коштів на капітальний ремонт даху

146
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03996/08-20 Лист252
КУ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 2" 
зор
Про виділення коштів на капітальний ремонт 
котельні

147
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04078/08-26 Лист01-26/708
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про створення кафедри військової підготовки

148
11.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03929/08-15 Лист03-01/1039
(В.Ковальчук) Про надання статистичного звіту 
щодо звернень громадян, що надійшли у першому 
півріччі 2015 року

149
04.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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04006/08-15 Лист03-01/1050
(В.Ковальчук) ЗАСІДАННЯ РАДИ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 12.06.2015
Про участь у засіданні

150
10.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

Президент України

03946/08-49 Доручення02/32152-01
Про План заходів з реалізації Концепції проведення 
інформаційної кампанії щодо посилення військової 
дисципліни

151
05.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04080/08-02 Розпорядження587/2015-рп
Про звільнення Ю.Погорелого з посади голови 
Бердянської райдержадміністрації Запорізької 
області

152
10.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04081/08-02 Розпорядження591/2015-рп
Про призначення Р.Молодецького головою 
Бердянської райдержадміністрації Запорізької 
області

153
10.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04061/08-37 Лист698/01
Про нагородження Бойко І.В.

154
05.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

04073/08-36 Лист05-29/0429
Про погодження звільнення Савченко О.І.

155
08.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

03977/08-36 Лист01-01-31/0500
Про погодження звільнення Кучеревої С.А.

156
03.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

03966/08-37 Лист01-15/0580
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Михалко Ж.І.

157
02.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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03967/08-45 Лист01-19/0581
Про надання кандидатури до складу робочої групи

158
02.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

04027/08-22 Лист0562/01-16
Про відновлення роботи Трудівського 
кар`єроуправління

159
05.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Ленінська райадміністрація

03993/08-37 Лист01/01-26/0466
Про нагородження Мінідіної Л.О.

160
04.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

03958/08-45 Лист01-31/122
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18.06.2003 № 230

161
02.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03999/08-36 Лист01-06/472
Про погодження призначення Самофалової С.М.

162
05.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

04033/08-36 Лист61-35/0601
Про погодження стажування Козачка В.В.

163
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04117/08-23 Лист61-35/0582
Про передачу автомолцистерни

164
04.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03990/08-36 Лист01-07/26/0377
Про погодження звільнення Охремчука М.П.

165
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04032/08-36 Лист01-07/26/0382
Про погодження стажування Ніконорова К.Б.

166
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

22
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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04112/08-22 Лист259
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про відновлення автобусного маршруту

167
10.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

03991/08-20 Лист10.1-09.1/47-525
Про надання інформації щодо використання коштів

168
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04001/08-20 Лист07.2-09/398-525
Про стан використання субвенції

169
08.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

04110/08-28 Лист03-08/1554
Про рішення розширеної виїзної колегії 
Держсанепідслужби України

170
09.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

04051/08-41 Лист19/2-1475
Про укладання договорів на охорону об`єктів

171
29.05.2015від

№
від 11.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

04038/08-32 ЛистВ.о.Н-21/624
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у постійне 
користування

172
03.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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04039/08-32 ЛистВ.о.Н-21/627
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у постійне 
користування

173
03.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04040/08-32 ЛистВ.о.Н-21/626
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у постійне 
користування

174
03.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

03971/08-44 Лист701
Про хід виконання заходів V черги часткової 
мобілізації в області

175
04.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04025/08-44 Лист713
Про роботу з резервістами оперативного резерву 
першої черги

176
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04026/08-44 Лист717
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації "Про підготовку та 
проведення заходів шостої черги часткової 
мобілізації на території  області"

177
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04108/08-44 Лист744
Про хід виконання заходів V черги часткової 
мобілізації в області

178
10.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04109/08-44 Лист747
Про взаємодію з керівниками органів державної 
влади та місцевого самоврядування

179
10.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03981/08-35 Лист03-313/801
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про проведення семінару для підприємців області

180
03.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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04019/08-20 Лист21/20-84
ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про надання інформації щодо надання податкових 
пільг суб`єктам господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері виробництва альтернативних 
видів палива

181
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04052/08-41 Лист05/1-1110вих-15
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації та матеріалів до них

182
08.06.2015від

№
від 11.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

03968/08-22 Лист1/13-3072-Гл
Про тариф на електроенергію

183
03.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04024/08-22 Лист1/13-3158-Гл
Про постачання електроенергії мешканцям м. 
Вільнянськ

184
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

04018/08-46 Лист0.721-6193/0/6-1
Про забезпечення житлом Ганчіва В.Є.

185
09.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

04104/08-44 Лист300/1/С/2939
Про надання інформації щодо  можливості 
підприємств з виробництва та проведення ремонту 
озброєння, військової техніки,...

186
06.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна архівна служба України

04106/08-27 Лист06/1833
Про виконання законодавства України щодо 
формування та ведення страхового фонду 
документації

187
04.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна міграційна служба України
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04017/08-31 Лист8-3383/2-15
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 року

188
08.06.2015від

№
від 10.06.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

04083/08-24 Лист6514/13/10-15
Про підготовку матеріалів до наради

189
09.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04116/08-35 Лист26-8193/263
Про надання інформації щодо виконання  плану 
першочергових заходів з профілактики 
травматизму невиробничого характеру

190
04.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04118/08-34 Лист02-8549/161
Про надання інформації щодо виконання плану 
основних заходів цивільного захисту на 2015 рік

191
11.06.2015від

№
від 12.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

04004/08-36 ЛистДС-13.28-0.15-3
Про проведення 26.06.2016 конкурсу на заміщення 
вакантних посад

192
09.06.2015від

№
від 09.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія регулювання електроенергетики України

03978/08-24 Лист4900/18/61-15
Про фінансування проведення аудиту споживання 
теплової енергії у житлових будинках

193
25.05.2015від

№
від 09.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Федерація професійних спілок України (ФПУ)

03960/08-35 Лист13/01-19/754
Про терміновий розгляд законопроектів

194
03.06.2015від

№
від 08.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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