
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.06.15 по 19.06.15

Ф21-КА
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номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04147/08-37 Листб/н
ЛИТВИН О.О.
Про нагородження Ясинецького О.В.

1
15.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04211/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Колесника Ю.М.

2
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04288/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Гайдарджі М.В.

3
18.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

04269/08-10 Депутатське звернення04-23/12-829
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про розгляд звернення Кошкалди О.О. щодо 
ситуації в дошкільному відділенні ЗНВК № 77

4
15.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

04136/08-10 Депутатське звернення186-1/2015
НДУ ВІННИК І.Ю.
Про звернення Сидоренко І.Г. щодо увічнення 
пам`яті її діда Сидоренка Ф.Є. та Торшина М.К.

5
25.05.2015від

№
від 15.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04137/08-10 Депутатське звернення18
НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.
Про надання інформації щодо соціальних 
працівників

6
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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04138/08-10 Депутатське звернення280-06
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
По відновлення трудових прав Луців Т.С.

7
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04139/08-10 Депутатське звернення278-06
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про сприяння у спорядженні 28-ї окремої 
механізованої бригади

8
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04140/08-10 Депутатське звернення274-06
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про звернення Андріяш М.Є. щодо неналежного 
стану сховища та стихійної автостоянки

9
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04141/08-10 Депутатське звернення276-06
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про зміну топонімічних назв

10
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04268/08-10 Депутатське звернення1425/06/398-нд
НДУ ЯЦЕНКО А.
Про надання проекту Перспективного плану 
формування територіальних громад

11
15.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

04301/08-33 Лист17-06
АНС КОРПАРЕЙШИН
Про співробітництво

12
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

04255/08-32 Листб/н
ІВАНОВ Я.І.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

13
17.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

2
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04146/08-32 Лист2-47/403
ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРВІДДІЛЕННЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо видобутку солі 
морської

14
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04183/08-24 Лист12/06-5
ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОКОМПАНІЯ"
Про організацію роботи в сфері 
житлово-комунального господарства 

15
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04202/08-43 Лист908/4796/14
ПРЕДСТАВНИК ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Касаційна скарга на постанову Харківського 
апеляційного господарського суду

16
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04203/08-43 Лист908/4796/14
ПРЕДСТАВНИК ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Касаційна скарга на постанову Харківського 
апеляційного господарського суду

17
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04213/08-37 Лист01-02/335
УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
Про відзначення Пашкова В.В.

18
09.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04214/08-27 Лист394
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 23-24.08.2015 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу мистецтв "Калина червона - 
2015" 

19
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04215/08-27 Лист384
Про проведення 10-11.10.2015 Всеукраїнського 
фестивалю мистецтв "Джерела Моршина - 2015"

20
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04216/08-27 Лист400
Про проведення 25.10.2015 Всеукраїнського 
фестивалю дитячого, юнацького і молодіжного 
мистецтва "Веселі канікули осені - 2015"

21
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3
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04217/08-27 Лист408
Про проведення 29.11.2015 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу дитячого і юнацького 
мистецтва "Академконцерт - 2015"

22
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04218/08-27 Лист303
Про проведення 07.09.2015 Всеукраїнського 
конкурсу виконавців і авторів гумору і сатири 
ім.А.К.Сови

23
07.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04219/08-27 Лист296
Про проведення 15-16.08.2015 Всеукраїнського 
сільського фестивалю мистецтв "Боромля-2015"

24
03.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04220/08-27 Лист319
Про проведення 03-04.10.2015 Всеукраїнського 
фестивалю мистецтв "Мелодії Підкаменя-2015"

25
09.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04223/08-20 Лист414/9140-04
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Про навчання в 2015-2016 роках

26
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04279/08-34 Лист153-0250-25
Про хід виконання розпорядження КМУ від 
10.09.2015 № 820-р

27
12.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04286/08-35 Лист97
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про проект Угоди щодо співпраці

28
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04313/08-22 Лист511-12-225
УДППЗ "УКРПОШТА"
Про установку та утримання в належному стані 
абонентських поштових шаф

29
16.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

4



№
з/п

Джерело  інформації 
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04150/08-38 Лист196
ВГО "КОАЛІЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВАЛІДІВ 
ТА ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 
НЕДОСТАТНІСТЮ"
Про проведення громадської експертизи

30
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04184/08-28 Лист469
ВБО "ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЖВ"
Про проведення зустрічі

31
29.04.2015від

№
від 16.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04212/08-29 Лист121/3/5
ВГО "ФЕДЕРАЦІЯ КІКБОКСІНГУ УКРАЇНИ
Про направлення на навчально-тренувальні збори

32
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Суди

04208/08-43 Лист808/1561/14
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Ведмідь В.М.

33
08.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

04148/08-18 Лист1006/1-15
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" у травні 2015 року

34
04.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

04121/08-09 Доручення24911/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 15.06.2015
Про участь у селекторній нараді

35
14.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04122/08-09 Доручення24905/0/1-15
(В.Вощевський) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 
16.06.2015 переноситься на 17.06.2015
Про участь у селекторній нараді

36
13.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04123/08-09 Доручення21507/3/1-15
(А.Яценюк) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про конфліктну ситуацію навколо  ВАТ 
Запоріжжяобленерго"

37
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5
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04124/08-09 Доручення24694/0/1-15
(А.Яценюк) Про Графік поїздок членів Уряду до 
регіонів

38
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04125/08-09 Доручення23776/1/1-15
(В.Кириленко) Про результати аудиту 
використання коштів державного бюджету на 
створення мережі перинатальних центрів

39
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04168/08-09 Доручення25155/0/1-16
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.06.2015
Про участь у селекторній нараді

40
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04226/08-04 Протокол наради 
(засідання)

24911/1/1-15
(А.Яценюк) Про заходи щодо запобігання та 
протидії пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у 
літній період 2015 року

41
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04227/08-16 Лист9982/0/2-16
(Р.Греба) Про розгляд звернення Громадської ради 
при Запорізькій облдержадміністрації

42
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04228/08-09 Доручення18639/5/1-15
(Г.Зубко) Про формування спроможних громад

43
15.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

04229/08-09 Доручення23682/1/1-15
(В.Вощевський) Про розгляд звернення депутатів 
Запорізької облради

44
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04230/08-09 Доручення14596/7/1-15
(Р.Греба) Про розгляд звернення ТОВ ТК ТЕТА"

45
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04231/08-09 Доручення23754/1/1-15
(В.Вощевський) Про проект постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 05.12.2012 № 
1135"

46
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04264/08-03 Постанова389
Про затвердження Порядку надання пільг окремим 
категоріям громадян з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу сім`ї

47
04.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04265/08-03 Розпорядження585-р
Про утворення Оргкомітету та затвердження плану 
заходів з підготовки та відзначення у 2015 році 
150-річчя від дня народження митрополита УГКЦ 
А.Шептицького

48
29.04.2015від

№
від 18.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04266/08-03 Розпорядження586-р
Про утворення Оргкомітету та затвердження плану 
заходів з підготовки та відзначення у 2015 році 
150-річчя від дня народження М.Грушевського

49
04.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04273/08-49 Доручення861/1/1-15-ДСК
(А.Яценюк) Про забезпечення виконання  Плану 
заходів з реалізації Концепції проведення 
інформаційної кампанії щодо посилення військової 
дисципліни

50
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ паперовий паперова

04281/08-09 Доручення22625/1/1-15
(Г.Зубко) Про налагодження співпраці з 
власнокорами газети "Урядовий кур`єр" у регіонах

51
15.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04304/08-03 Розпорядження598-р
Про затвердження плану заходів щодо вшанування 
у 2015 році пам`яті князя Київського Володимира 
Великого

52
15.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04305/08-16 Лист10039/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення трудового 
колективу ДП "Запоріжжястандартметрологія"

53
17.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04306/08-09 Доручення21402/1/1-15
(Г.Зубко) Про встановлення надбавки 
Березинському Л.В.

54
17.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

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

04163/08-22 Лист26-4313/1.2-15
НАРАДА 23.06.2015
Про участь у нараді

55
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

04173/08-23 Лист37-13-3-7/10158
Про надання кандидатури до участі у 
Координаційній раді

56
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04272/08-23 Лист37-13-3-11/1039
Про проведення наради 22.06.2015

57
18.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04276/08-36 Лист37-25-4-11/1027
Про погодження призначення Онучко В.О.

58
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04302/08-23 Лист37-13-7-11/1044
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 25.06.2015
По участь у засіданні колегії

59
18.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

04149/08-32 Лист5/4-5/6798-15
Про надання інформації щодо діяльності 
Орхуського інформаційного центру

60
08.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04262/08-32 Лист11-04/371-15
Про формування проекту Плану природоохоронних 
заходів на 2016 рік

61
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04181/08-21 Лист3211-02/18207-0
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
переліку об`єктів державної власності, що мають 
стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави

62
08.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04298/08-33 Лист3911-05/19331-0
Про  надання інформації щодо прямих іноземних 
інвестицій в розрізі регіонів

63
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04299/08-33 Лист4322-05/19266-0
Про виставкові заходи в м.Дубаї (ОАЕ) 
27-29.10.2015

64
15.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04129/08-22 Лист01/02-1206
Про надання інформації щодо необхідних обсягів 
вугілля

65
09.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04303/08-22 Лист3157/27/14-15
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
доповнення додатку до постанови КМУ від 
22.10.2008 № 934"

66
16.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство оборони

04224/08-44 Лист343/1/3651
Про проектно-кошторисну документацію

67
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04283/08-28 Лист04.01.17-58/2398
Про надання інформації щодо забезпечення 
мінімально-крітичних потреб хворих на бульозний 
епідермоліз

68
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04130/08-19 Лист7/19-6715
НАРАДА 16.06.2015
Про участь у нараді

69
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04132/08-24 Лист7/11-6669
Про надання інформації щодо організації окремого 
збирання побутових відходів

70
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04182/08-33 Лист7/31-6723
Про надання проектів транскордонного 
співробітництва

71
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04232/08-19 Лист7/31-6776
Про надання інформації щодо 
соціально-економічного та інших показників 
розвитку регіонів

72
15.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04234/08-24 Лист8/9-1785-15
Про зняття з контролю листа Мінжитлокомунгоспу 
від 21.02.2008 № 14/3-466

73
15.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04271/08-24 Лист7/10-6920
Про надання інформації щодо обсягу 
заборгованості з різниці в тарифах

74
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04274/08-24 Лист7/17-6917
Про надання пропозицій до проекту Державної 
програми підтримки індивідуальних сільських 
забудовників

75
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04317/08-24 Лист7/7-6972
Про надання інформації щодо уповноваженого 
органу (структурного підрозділу) за бюджетною 
програмою КПКВК 2761520

76
18.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04328/08-24 Лист7/9-7007
Про надання уточнених даних щодо гуртожитків

77
18.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04165/08-29 Лист8756/0/14-15/59
Про розрахунок витрат на реалізацію  
Національного плану дій "Жінки, мир, безпека" на 
період до 2020 року

78
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ паперовий паперова

04177/08-35 Лист165/1/15-15/021
Про організацію громадських робіт

79
03.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04179/08-35 Лист8529/0/14-15/014
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 01.07.2009 № 740 та 
постанови КМУ від 13.03.2013 № 162

80
09.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ 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

04180/08-35 Лист8500/0/14-15/21
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

81
09.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04225/08-30 Лист114/59/206-15
Про надання інформації щодо діяльності 
"телефонів довіри", "гарячих ліній"

82
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04282/08-29 Лист9019/0/14-15/115
Про надання кандидатури до складу експертної 
комісії

83
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04284/08-35 Лист8578/0/14-15/19
Про пільговий проїзд для інвалідів І групи 
міжміським транспортом

84
10.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04192/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про формування показників бюджету на 2016 рік

85
05.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04200/08-20 Лист01-3366/26
Про виділення коштів з обласного резервного 
фонду

86
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

04243/08-35 Лист01-01-31/2224
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати

87
11.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04244/08-35 Лист08016/02-18/03
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 25.12.2015 № 29 (зі змінами"

88
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком
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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

04238/08-20 Лист02-12/442-2
Про фінансування заходів з ліквідації надзвичайної 
ситуації

89
12.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04239/08-24 Лист02-15/433-2
Про включення до складу комісії

90
10.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04245/08-35 Лист02-12/441-2
Про збільшення асигнувань (АТО)

91
11.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

04221/08-22 Лист02-01-15/1089
Про благоустрій території станції "Таврійськ"

92
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04300/08-32 Лист02-01-19/1101
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

93
12.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

04257/08-17 Лист2270/01-11
Про виділення коштів на ремонт обладнання

94
17.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04277/08-17 Лист01-32/0743
Про протокол розширеної депутатської наради

95
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

04236/08-22 Лист53/6398
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

96
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

04237/08-22 Лист53/6370
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

97
15.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04197/08-22 Лист002-002/8738
Про В.О. Генерального директора ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

98
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

04199/08-22 Лист21/111-юр
Про продовження строку зупинення виконавчого 
провадження

99
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

04280/08-20 Лист32-05/194-1914
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про  програму кредитування ОСББ "Ощадний дім"

100
11.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

04311/08-44 Лист23-4127
Про проведення реконструкції та облаштування 
контрольного пункту в`їзду-виїзду "Мелітополь"

101
11.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04312/08-44 Лист23-4174
Про надання шефської допомоги

102
12.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

04144/08-44 Лист1115
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про перепрацювання акту МВК

103
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

04310/08-38 Лист71
Про поновлення роботи робочої групи

104
12.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька АЕС

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

04240/08-22 Лист29-31/14539
Про створення та зберігання запасу дизельного 
палива

105
12.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04145/08-22 Лист4
ТОВ "СІГМАТРАНС"
Про підвищення тарифів

106
15.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04151/08-32 Лист48/15
ПП "СЛАВУТИЧ-ТАРА"
Про затвердження проекту землеустрою та надання 
в оренду земельної ділянки

107
09.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04172/08-22 Лист1
ТОВ "АЗОВЕКОСЕРВІС-ХХІ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

108
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04193/08-22 Наказ17/06/15-р
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про введення тарифів на приміських та міжміських 
внутрішньо обласних маршрутах

109
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04194/08-22 Лист64
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання дозволу на заміну автобусів

110
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04195/08-22 Лист66
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання дозволу на заміну автобусів

111
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04196/08-22 Лист65
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання дозволу на заміну автобусів

112
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04247/08-44 Лист13/05-1
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про погодження ціни (АТО)

113
25.05.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04248/08-44 Лист14/05-1
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про погодження ціни (АТО)

114
26.05.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04249/08-44 Лист15/05-2
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про погодження ціни (АТО)

115
27.05.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04250/08-44 Лист15/05-1
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про погодження ціни (АТО)

116
27.05.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04251/08-44 Лист15/05-3
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про погодження ціни (АТО)

117
28.05.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04252/08-44 Лист11/06
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про погодження ціни (АТО)

118
12.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04267/08-44 Лист14/06
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про продовження строку дії договору

119
18.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04329/08-23 Листб/н
ТОВ "ПОЧЕРК"
Про сприяння у вивантажу риби та меліоративному 
вилові риби

120
19.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04134/08-41 Лист26/4-3154
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО МУ ГУМВСУ 
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання копій документів

121
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

04135/08-43 Адвокатський запит06/15/2
АДВОКАТ КОЗЛОВ О.Ю.
Про надання інформації щодо проведення 
демонтування на території області пам`ятників, 
пам`ятних знаків, написів, присвячених особам, які 
обіймали керівні посади у комуністичній партії 

122
15.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04154/08-36 Лист2540
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬККОМАТ
Про надання списку військовозобов`язаних 
працівників

123
15.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04156/08-34 Лист01/4/370
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦЗ ТА 
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОР.ОБЛ.
Про організацію та проходження функціонального 
навчання

124
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04160/08-32 Лист229
СВК "ЛЮБИМІВСЬКИЙ"
Про передачу земель в оренду 

125
15.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04164/08-37 Лист01-14/3444
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Івахіна Г.М. (інші)

126
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04191/08-24 Лист414
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про погодження загально виробничих норм 
питомих втрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2015 рік

127
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04205/08-43 Лист12295/4
ВДВС ВАСИЛІВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

128
03.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04206/08-43 Лист2600/04
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

129
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04241/08-43 Лист2650/04
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про підписання акту прийому-передачі земельної 
ділянки

130
11.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

16



№
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

04242/08-43 Лист2651/04
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про підписання акту прийому-передачі земельної 
ділянки

131
11.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04259/08-43 Лист8720/5
ВДВС МИХАЙЛІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

132
04.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04260/08-43 Лист8722/5
ВДВС МИХАЙЛІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

133
04.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04291/08-32 Лист652/14
АЗОВРИБООХОРОНА
Про проведення меліоративного відлову риби

134
18.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04292/08-32 Лист02/314
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
Про проведення меліоративного відлову риби

135
18.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04293/08-43 Лист2670/03
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про відновлення виконавчого провадження

136
15.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04294/08-43 Лист2669/03
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про скасування процесуального документу

137
15.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04295/08-43 Лист4169
ВДВС ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО РУЮ
Про закриття виконавчого провадження

138
12.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04297/08-32 Лист05.03/1494
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про передачу в постійне користування земельних 
ділянок

139
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ 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

04326/08-43 Лист13118/4
ВДВС ВАСИЛІВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

140
10.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04235/08-24 Лист03/857
Про розподіл субвенції

141
17.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04198/08-22 Лист252
ЗОО ВМГО ІНВАЛІДІВ З ВАДАМИ ЗОРУ
Про перевезення пільгових категорій громадян

142
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04315/08-18 Лист233
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ЛЮСТРАЦІЇ ТА 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"
Про погашення кредиторської заборгованості ПП 
"Діловий будинок"

143
15.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04320/08-38 Лист5
ЗОО ВГО "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про переймування площі В.Маяковського 

144
19.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04314/08-18 Лист108
КП "ЖИЛКОМСЕРВІС"
Про вирішення конфліктної ситуації

145
11.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Суди

04207/08-43 Лист316/165/15-ц
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 21.07.2015

146
16.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04209/08-43 Лист3064/15/2/317/78
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про направлення апеляційної скарги Натарової 
Л.В.

147
04.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04210/08-43 Лист941
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про направлення зустрічної позовної заяви

148
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04296/08-43 Лист317/593/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.07.2015

149
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури

04287/08-27 Лист01/106
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про театралізоване дійство "Запорожець за 
Дунаєм" 23-24.06.2015

150
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04327/08-37 Лист01/128
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ"
Про нагородження Реді В.В.

151
18.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04175/08-22 Лист4179
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виконання програми підвищення 
енергоефективності

152
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04285/08-28 Лист4279
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

153
18.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

04152/08-26 Лист01/565
КЗ "ХОРТИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ БАГАТО 
ПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР"
Про виділення коштів 

154
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

04153/08-29 Лист01/563
КЗ "ХОРТИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 
БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР"
Про реконструкцію шкільного стадіону

155
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04186/08-22 Лист400
НВК "ІНТЕЛЕКТ"
Про призупинення процедури розірвання договору 
з ТОВ "Альянс-Авто"

156
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04201/08-37 Лист01-20/1502
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Шевченко Н.Ф.

157
08.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04127/08-15 Лист02-01/2800
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю та подальший 
контроль виконання відповідних завдань, 
визначених актами і дорученнями Президента 
України

158
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04256/08-15 Лист03-01/1076
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо голів 
місцевих рад

159
17.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04270/08-15 Лист02-01/2847
(Б.Ложкін) Про відзначення 22.06.2015 Дня 
скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в 
Україні

160
18.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04307/08-15 Лист43-01/594
(Р.Павленко) РОЗШИРЕНА НАРАДА 19.06.2015
Про участь у нараді

161
17.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04308/08-15 Лист43-01/595
(Р.Павленко) Про розгляд звернення Міжнародної 
освітньо-культурної асоціації 

162
18.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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04128/08-15 Лист02-01/2795
(Б.Ложкін) Про відзначення 28.06.2015 19-тої 
річниці Конституції України

163
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

04126/08-02 Указ334/2015
Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді

164
12.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04322/08-36 Лист735/01
Про погодження звільнення Галацької С.О.

165
16.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04321/08-36 Лист01-46/909
Про погодження стажування Таран Ю.А.

166
17.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04157/08-36 Лист068/01-15
Про погодження стажування Семеренка С.О.

167
09.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04222/08-32 Лист01-07/0622
Про передачу земельної ділянки

168
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04290/08-36 Лист143/2015-к
Про погодження звільнення Медовкіної І.В.

169
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

04174/08-34 Лист01-16/0625
Про видачу довідки щодо заробітної плати за 
роботу в зоні відчуження Лавриненка В.П.

170
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
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04278/08-20 Лист01-20/403
Про додаткове виділення коштів

171
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04258/08-37 Лист01-35/0669
Про нагородження Драгнєва А.В.

172
10.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04162/08-22 Лист01-13/0283/01-1
Про виділення коштів  на відновлення автошляхів

173
09.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

04143/08-44 Лист01-07/26/038
Про ситуацію в Кирилівській оздоровчій зоні 

174
10.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

04155/08-26 Лист02-01-29/199
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про пільговий проїзд учнів, вихованців та 
педагогічних працівників

175
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

04187/08-22 Лист01-32/460
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призупинення процедури розірвання договору 
з ТОВ "Альянс-Авто"

176
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04188/08-22 Лист175/01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призупинення процедури розірвання договору 
з ТОВ "Альянс-Авто"

177
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04189/08-22 Лист1499
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про призупинення процедури розірвання договору 
з ТОВ "Альянс-Авто"

178
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04190/08-22 Лист01-13/483
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про призупинення процедури розірвання договору 
з ТОВ "Альянс-Авто"

179
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04246/08-24 Лист01-31/337
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

180
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

04158/08-32 Лист02.1-26/03.2/579
Про внесення змін до переліку

181
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

04289/08-37 Лист04-12/0661
Про нагородження Хіврич В.В.

182
17.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

04204/08-43 Лист22-ц/778/3671/1
Про апеляційну скаргу Дубінця В.М.

183
09.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04325/08-43 Лист22-ц/778/4188/1
Про направлення апеляційної скарги

184
15.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області
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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

04133/08-41 Лист6/5656
Про надання копій документів

185
15.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

04254/08-33 Лист282/9/08-01-22-0
Про надання інформації щодо реєстрації 
(перереєстрації) та анулювання інвестицій

186
15.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Головне управління юстиції

04324/08-43 Лист5809-3/11
Вимога державного виконавця щодо повного 
погашення заборгованості

187
16.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04261/08-43 Рішення908/1419/15-г
Про стягнення боргу

188
08.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

04253/08-22 ЛистЕЕ-1491
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на червень 
2015 р.

189
10.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04185/08-44 Лист359/ф
Про надання інформації щодо благодійної 
допомоги яка була надана облдержадміністрацією

190
05.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04323/08-43 Лист808/3178/15/198
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

191
15.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04171/08-41 Лист05/1-230-06
НДУ БЕРЕЗЮК О.Р.
Про розгляд звернення Волконського І.В.

192
12.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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Управління охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області

04170/08-37 Лист2301
Про нагородження Дзюби В.П. (інші)

193
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04131/08-49 Лист59/5/3-786дск
Про створення фейкових квазідержавних 
територіальних утворень по етнічному принципу

194
10.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

04169/08-44 Лист0.43-6360/0/6-15
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
правоохоронної програми "Облаштування та 
реконструкція державного кордону" на період до 
2020 року"

195
11.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

04167/08-41 Лист19-86508вих-15
НДУ СУСЛОВА І.М.
Про правомірність монопольного положення на 
ринку послуг з нарахування та приймання 
комунальних платежів ПрАТ 
"Запоріжзв`язоксервіс"

196
11.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

04142/08-24 Лист40-801-10/5099
Про формування виконавчого органу з питань 
держархбудконтролю

197
11.06.2015від

№
від 15.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

04263/08-23 Лист15-10-2/19194
Про організацію постійного контролю за 
фітосанітарним станом сільськогосподарських 
культур

198
16.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

04159/08-20 Лист12-08/243-15538
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за І квартал 2015 року

199
27.05.2015від

№
від 15.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

04161/08-35 Лист3290/0/6.2-06/6/
Про вжиття заходів щодо запобігання нещасним 
випадкам на підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства 
(ЖКГ-2)

200
08.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

04166/08-35 Лист1953/01/07.1-15
Про надання інформації щодо кількості осіб, які 
брали безпосередню участь в АТО або  у 
забезпеченні її проведення і втратили 
функціональні можливості кінцівок, які перебували 
на квартирному обліку

201
15.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04275/08-35 Лист1965/01/07.4-15
Про надання інформації щодо чисельності 
ветеранів війни

202
15.06.2015від

№
від 18.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04233/08-22 Лист115-03/14/5-15
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об`єктами відновлювальної енергетики та 
альтернативних видів палива

203
16.06.2015від

№
від 17.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04316/08-22 Лист120-01/11/5-15
Про проект Меморандуму щодо партнерства у 
сфері енергоефективності житлових будинків

204
18.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04176/08-27 Лист2513/27/5
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 05.05.2011 № 547/2011

205
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04178/08-27 Лист2523/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів з підготовки та 
участі національних збірних команд України в І 
Європейських іграх, ХХХІ літніх Олімпійських та 
ХV Параолімпійських іграх

206
10.06.2015від

№
від 16.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Фонд державного майна України

04309/08-22 Лист10-25-10783
Про направлення копії статуту ПАТ "ЗАлК"

207
15.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04318/08-21 Лист10-16-10857
Про актуалізацію даних реєстру концесійних 
договорів

208
16.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04319/08-21 Лист10-16-10724
Про надання інформації щодо об`єктів державної 
власності, що можуть передаватися в оренду

209
15.06.2015від

№
від 19.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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