
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.06.15 по 30.06.15

Ф21-КА

№
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04553/08-01 Постанова535-VIII
Про відзначення 95-річчя з дня народження 
І.Кожедуба

1
17.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04554/08-01 Постанова536-VIII
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
І.Cвєшнікова

2
17.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04555/08-01 Закон України499-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
встановлення цін (тарифів)

3
02.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04556/08-01 Закон України495-VIII
Про внесення зміни до ст.18 Закону України "Про 
державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам"  щодо встановлення 
щомісячної доплати інвалідам з дитинства підгрупи 
А 1 групи

4
02.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04557/08-01 Закон України144-VIII
Про позбавлення В.Януковича звання Президента 
України

5
04.02.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04558/08-01 Закон України510-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
порядок допуску та умови перебування підрозділів 
збройних сил інших держав на території України"

6
04.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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04559/08-01 Закон України512-VIII
Про внесення змін до ст.282 Митного кодексу 
України

7
04.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04560/08-01 Закон України497-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення складу, змісту та порядку 
погодження документації із землеустрою

8
02.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04344/08-14 Лист04-33/10-778(15
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 10.07.2015
Про участь у засіданні Комітету

9
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04345/08-14 Лист04-25/5-684
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 01.07.2015
Про участь у слуханнях

10
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04346/08-14 Лист04-11/16-170
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ АГРОПОЛІТИКИ ТА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Про рекомендації комітетських слухань на тему: 
"Про стан інфраструктури меліоративних систем 
зрошуваного землеробства та її окремих об`єктів в 
Україні"

11
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04561/08-10 Депутатське звернення04-23/13-864
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про звернення Весторовської В.В., 
Вакуленко-Македонської Л.П. щодо конфліктної 
ситуації навколо КЗ "Вільнянська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат" ЗОР

12
22.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова
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04562/08-14 Лист04-15/12-796
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГ.ПОЛІТИКИ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ ЧАЕС
Про екологічну ситуацію у Мелітопольському 
районі Запорізької області

13
24.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04564/08-14 Лист04-25/4-710
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 15.07.2015
Про участь у засіданні круглого столу

14
24.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

04341/08-10 Депутатське звернення345-132/15
НДУ КРИВЕНКО В.
Про надання інформації щодо державних, 
регіональних програм підтримки, видів грошових 
виплат учасникам АТО

15
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04342/08-10 Депутатське звернення344-132/15
НДУ КРИВЕНКО В.
Про надання інформації щодо підтримки 
внутрішньо переміщених осіб

16
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04343/08-10 Депутатське звернення1572/06/398-нд
НДУ ЯЦЕНКО А.
Про надання статистичної інформації щодо 
кількості виборців

17
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

04373/08-10 Депутатське звернення20 72441
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Кайстро Л.В. щодо надання 
допомоги в проведенні оперативного втручання по 
відновленню зору

18
19.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04466/08-10 Депутатське звернення302-06
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про сприяння увічненню пам`яті борців за 
незалежність України в ХХ столітті

19
22.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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04467/08-10 Депутатське звернення23-ТЕВ
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про виділення коштів м. Бердянськ на ремонт 
колектору

20
19.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

04353/08-23 Лист4
УОСКГ "УКРСІЛЬКОМУНГОСП"
Про проект Наказу "Про заходи по розвитку 
сільських територій та сільської 
виробничо-житлово-комунальної галузі на 
2015-2020 рр"

21
16.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04361/08-28 Лист04/93
ДУ "УКРАЇНСЬКИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ТА 
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР З НАРКОТИКІВ ТА 
АЛКОГОЛЮ"
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 25.03.2015 № 51

22
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04401/08-37 Лист254/к
СПІЛКА КООПЕРАТОРІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Заболотної Н.О.

23
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04419/08-45 Лист05-02/69
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про відкриття постійно діючого представництва у 
США

24
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04471/08-27 Лист01/314/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ 
Про можливість проведення в закладах культури і 
освіти заходів, спрямованих на популяризацію 
культурної і духовної спадщини народів Криму

25
22.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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04478/08-26 Лист173/015
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТА 
СЕЛИЩНИХ РАД
Про експериментальний курс навчання

26
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

04481/08-13 Лист003/2015/06
ПРЕДСТАВНИЦТВО ДАНСЬКОЇ РАДИ У 
СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ
Про проведення зустрічі 06.07.2015 - ( -11,00 к.305)

27
25.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04490/08-45 Лист01-15-09
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про сприяння в проведенні семінару 03.07.201

28
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04508/08-22 Лист144П-вих.
"ЛЬВІВДІПРОНАФТОХІМ"
Про співробітництво

29
19.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04539/08-33 Лист079
ЦЕНТ СУЧАСНОГО КИТАЮ
Про початок роботи Центру

30
19.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Партії та громадські організації

04477/08-26 Лист01-15/01/06
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про стан викладання предметів 
духовно-морального спрямування

31
22.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

04514/08-21 Лист150
ПРОФСПІЛКА АТЕСТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Про передачу бази відпочинку "Альбатрос"

32
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Посольства

04465/08-13 Лист0100/2015
ПОСОЛЬСТВО АВСТРІЇ В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 03.07.2015

33
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Релігійні організації
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04379/08-43 Листб/н
МИКОЛАЇВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ
Позовна заява про визнання права власності

34
15.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Суди

04386/08-43 Лист808/410/15(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 07.07.2015

35
19.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04330/08-04 Протокол селекторної 
наради

25531/0/1-15
(В.Вощевський) Про протокол селекторної наради 
від 17.06.2015

36
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04331/08-04 Протокол наради 
(засідання)

25905/0/1-15
(А.Яценюк) Про заходи з енергоефективності

37
20.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04332/08-09 Доручення25568/1/1-15
(А.Яценюк) Про відзначення 22.06.2015 Дня 
скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в 
Україні

38
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04333/08-09 Доручення25897/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 26.06.2015
Про участь у селекторній нараді

39
20.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04334/08-09 Доручення25385/1/1-15
НДУ ЯЦЕНКО А.
Про надання проекту Перспективного плану 
формування територіальних громад

40
20.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

04335/08-09 Доручення25859/0/1-15
(Г.Зубко) Про надання пропозицій щодо контенту 
та кандидатур для забезпечення висвітлення в ЗМІ 
впровадження реформ

41
19.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ 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

04336/08-09 Доручення24709/1/1-15
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у травні 2015 року

42
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04337/08-09 Доручення23498/1/1-15
(В.Вощевський) Про списання з балансу ПАТ 
"АвтоЗАЗ" майна, розміщеного на територіях 
республік колишнього СРСР

43
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04338/08-16 Лист25172/0/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО "Асоціація 
транспортного контролю"

44
16.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04402/08-03 Постанова399
Про внесення змін до  п. 4 постанови КМУ від 
01.03.2014 № 65

45
14.05.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04403/08-04 Витяг з протоколуВП 67
(А.Яценюк) 6.3. Рішення з окремих питань щодо 
розгляду на засіданні колегії питання стосовно 
призначення житлових субсидій 

46
17.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04404/08-04 Протокол селекторної 
наради

25947/0/1-15
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально--технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення фортифікаційних споруд від 
18.06.2015 (АТО)

47
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04405/08-09 Доручення21507/6/1-15
(А.Яценюк) НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про конфліктну ситуацію навколо  ВАТ 
Запоріжжяобленерго"

48
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04406/08-09 Доручення24188/1/1-15
(А.Яценюк) Про правовий режим воєнного стану

49
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04407/08-09 Доручення25059/1/1-15
(В.Кириленко) Про розгляд звернення релігійної 
громади християн віри Євангельської церкви "Нове 
покоління"

50
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04408/08-09 Доручення24731/1/1-15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про розгляд звернення ініціативної групи громади 
с. Відродження Мелітопольського р-ну

51
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04409/08-09 Доручення23421/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ТОВ 
"ГЕФЕСТ"

52
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04410/08-16 Лист10461/0/2-15
(Р.Греба) Про надання інформації щодо оновлення 
Реєстру адміністративних послуг

53
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04458/08-03 Постанова409
Про затвердження Типового положення про 
регіональну та місцеву комісію з питань ТЕБ і НС

54
17.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04459/08-03 Постанова419
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов КМУ

55
17.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04460/08-03 Розпорядження612-р
Про погодження передачі нежитлових приміщень у 
м. Запоріжжі в державну власність із закріпленням 
їх за Генпрокуратурою України

56
17.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04461/08-09 Доручення24836/1/1-15
(А.Яценюк) Про вжиття невідкладних додаткових 
заходів щодо забезпечення безумовного виконання 
правил пожежної безпеки

57
23.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

04462/08-09 Доручення24881/1/1-15
(А.Яценюк) Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді

58
23.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04463/08-09 Доручення21242/4/1-15
(В.Кириленко) Про вшанування героїв АТО

59
23.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04464/08-09 Доручення10751/30/1-15
(Г.Зубко) Про забезпечення сталого та належного 
функціонування в режимі надзвичайної ситуації

60
23.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04494/08-03 Постанова405
Про внесення змін до Положення про 
військово-транспортний обов`язок

61
17.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04495/08-03 Постанова407
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у держбюджеті для забезпечення 
житлом осіб, які брали безпосередню участь в АТО 
та/або у забезпеченні її проведення і втратили 
функціональні можливості нижніх кінцівок

62
17.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

04496/08-04 Протокольне рішення26676/0/1-15
(В.Кириленко) Про забезпечення своєчасної 
виплати заробітної плати за час щорічної відпустки 
педагогічним працівникам

63
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

04497/08-04 Протокол наради 
(засідання)

23194/10/1-15
(А.Яценюк) Про удосконалення порядку надання 
житлових субсидій та виконання протоколу наради 
від 02.06.2015 № 23194/0/1-15

64
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04498/08-09 Доручення26433/0/1-15
(А.Яценюк) Про завершення проведення перевірки 
осіб у порядку та строки, визначені Законом 
України "Про очищення влади"

65
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04541/08-03 Розпорядження629-р
Про затвердження  плану заходів з підготовки та 
відзначення 19-ї річниці Конституції України

66
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ 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

04542/08-09 Доручення26671/0/1-15
(А.Яценюк) Про надання пропозицій щодо 
скорочення видатків

67
25.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04543/08-09 Доручення3056/15/1-15
(Г.Зубко) Про створення електронного поштового 
сервісу державних органів

68
25.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04544/08-09 Доручення25290/1/1-15
(В.Вощевський) Про розгляд рішення Запорізької 
міськради від 10.06.2015 № 47

69
25.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04545/08-09 Доручення17501/22/1-15
(В.Кириленко) Про відзначення 19-ї річниці 
Конституції України

70
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04546/08-09 Доручення25928/1/1-15
(А.Яценюк) Про заборгованість із виплати 
заробітної плати працівникам ДП "ДГ "Елітне" та 
ДП "ДГ "Соцземлеробство" ІОК НААН України

71
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04547/08-09 Доручення22459/4/1-15
(А.Яценюк) Про забезпечення прав мешканців 
гуртожитків на приватизацію кімнат

72
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04548/08-09 Доручення24911/3/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо стану 
виконання протокольних рішень Держкомісії з 
питань ТЕБ та НС від 21.04.2015 № 3 та  від 
15.06.2015 № 4

73
25.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04549/08-09 Доручення24260/2/1-15
(Г.Зубко) Про встановлення надбавки Самардаку 
Г.В.

74
25.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04350/08-22 Лист26-4385/1.2-15
Про умови заключення договору на постачання 
природного газу

75
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

04367/08-32 Лист5/4-9/7164-15
Про відзначення 07.07.2015 Дня працівника 
природно-заповідної справи

76
16.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04389/08-34 Лист5/3-30/7235-15
Про надання пропозицій до Плану заходів, 
пов`язаних із 30-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи

77
17.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04452/08-32 Лист5/4-9/7289-15
Про повторне погодження проекту Указу 
Президента України "Про внесення змін до деяких 
указів Президента України"

78
19.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04479/08-32 Лист5/4-9/7283-15
Про вжиття заходів із забезпечення належного 
рівня пожежної безпеки

79
19.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04588/08-32 Лист5/1-17/7342-15
Про підготовку регіональної доповіді щодо стану 
навколишнього природного середовища

80
19.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04366/08-33 Лист4366/08-33
Про роботу постійно діючих виставок українських 
товарів

81
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04368/08-21 Лист3231-06/19334-0
Про зняття з контролю листів Мінекономрозвитку 
від 21.06.2015 № 3201-06/22037-08 та від 
06.06.2014 № 3201-07/18936-06

82
16.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
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04530/08-33 Лист4322-05/19700-0
Про перелік виставок і ярмарків, яким надається 
статус міжнародних або національних на 2016 рік

83
18.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04531/08-33 Лист4322-05/19693-0
Про матеріали до фотовиставок

84
18.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04532/08-33 Лист4322-05/19878-0
Про міжрегіональні та регіональні виставки і 
ярмарки

85
19.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

04500/08-27 Лист24-06/06
Про висвітлення в ЗМІ героїчного подвигу 
Українського народу у Другій світовій війні

86
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04501/08-27 Лист23-06/28
Про надання інформації щодо найбільш 
резонансних подій у соціально-гуманітарній сфері

87
23.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04502/08-27 Лист23-06/29
Про надання інформації щодо контактів 
прес-служб або відповідальних по роботі зі ЗМІ в 
райдержадміністраціях та у міськвиконкомах

88
23.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04348/08-21 Лист3204/45/14-15
Про передачу в комунальну власність відомчих 
медичних закладів залізничного транспорту

89
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04358/08-29 Лист4793/9.1
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 07.07.2015
Про участь у засіданні колегії

90
22.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04433/08-29 Лист4800/5.1
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми розвитку фізичної культури та спорту на 
період до 2020 року"

91
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

Міністерство оборони

04359/08-44 Лист220/6450
Про сприяння в проведенні виставки "Воїн крізь 
віки"

92
13.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04565/08-44 Лист220/6815
Про погодження проекту Закону України "Про 
протимінну діяльність в Україні"

93
23.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04396/08-28 Лист1235/19651
Про надання кандидатури до складу Комісії з 
нагляду

94
22.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04489/08-28 Лист10.03.67/20089
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 23.01.2015 № 
11"

95
25.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04525/08-28 Лист1280/20.201
НАРАДА 08-09.07.2015
Про участь у нараді

96
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04563/08-28 Лист11.03-03/18248
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про розгляд звернення Дробота Л.С. щодо 
незадовільного медичного обслуговування в 
установах охорони здоров`я Запорізької області

97
10.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04347/08-24 Лист7/18-6536
Про надання інформації щодо наявних і 
новостворених потужностей з випуску будівельних 
матеріалів і виробів у регіонах

98
09.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04374/08-24 Лист7/9-7033
Про обладнання багатоквартирних будинків 
побудинковими приладами обліку тепла, холодної 
та гарячої води у регіоні

99
19.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

04391/08-33 Лист7/12-7139
Про надання копій документів щодо готових 
проектів

100
22.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04442/08-34 Лист7/16-7189
Про надання інформації щодо переліку об`єктів та 
заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

101
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04487/08-33 Лист7/12-7225
Про надання проектних пропозицій щодо 
використання кредитних коштів ЄІБ

102
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04516/08-19 Лист7/19-7304
Про уточнення переліку інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку

103
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04569/08-24 Лист7/17-6688
Про наказ Мінрегіону від 24.04.2015 № 79

104
11.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04339/08-30 Лист9046/0/14-15/57
Про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, до прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу

105
19.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04340/08-30 Лист9134/0/14-15/57
Про надання інформації щодо реалізації державної 
політики з питань сім`ї та дітей

106
19.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04360/08-35 Лист8805/0/14-15/18
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо реалізації положень Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і 
трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки

107
15.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

04362/08-30 Лист8846/0/14-15/59
Про підготовку до відзначення Європейського дня 
із захисту дітей від сексуальної експлуатації

108
15.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04398/08-35 Лист9314/0/14-15/5
Про можливість реалізації прийнятого ВРУ Закону 
щодо призначення житлових субсидій пенсіонерам 
і інвалідам

109
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04432/08-29 Лист9296/0/14-15/115
Про надання інформації щодо підготовки та 
проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 
2015 році

110
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04566/08-35 Лист9353/0/14-15/026
Про скорочення працівників

111
23.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04591/08-29 Лист9448/1/14-15/59
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2015 року

112
25.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04357/08-20 Лист31-08010-05-28/
Про надання інформації щодо обсягу додаткових 
видатків необхідних для сплати судового збору

113
22.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04417/08-20 Лист31-07010-07-21/
НДУ БАРНА О.С.
Про надання інформації щодо видатків на 
харчування учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів

114
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04451/08-20 Лист31-10010-30-9/2
Про надання пропозицій щодо скорочення видатків 
загального фонду Державного бюджету

115
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

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

04568/08-21 Лист13.0.2-33/2021
Про проведення перевірки діяльності арбітражного 
керуючого Клименка О.Ю.

116
04.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04370/08-23 Лист01-3486/40р
Про надання дозволу на меліоративний відлов риби

117
18.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04592/08-20 Лист01-3715/35
Про виділення коштів із резервного фонду 
обласного бюджету

118
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04422/08-22 Лист03/02-29/02014
Про передачу об`єкту

119
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

04573/08-34 Лист02-25/474-3
Про перенесення командно-штабних навчань

120
23.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

04435/08-37 Лист09145/02-16/02
Про нагородження Камлика Г.І.

121
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04412/08-10 Депутатське звернення60-285
ДОР ЧЕПУРНИЙ В.П.
Про звернення ГО "Надія" щодо виділення 
додаткових коштів

122
19.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

16



№
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

04513/08-17 Лист01-26/0776
Про чергову сесію облради

123
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04390/08-10 Лист86
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 18.06.2015 № 68

124
22.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04580/08-20 Лист22
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 26.06.2015 № 69

125
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

04355/08-22 Лист53/6670
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду червня 2015 р. Концерну "Міські 
теплові мережі"

126
19.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04392/08-22 Лист53/6801
Про відключення від газопостачання КП 
"Соцкомуненергія"

127
22.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04470/08-22 Лист53/6894
Про затвердження Графіку переведення 
підприємств на резервні види палива

128
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04574/08-22 Лист53/6988
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на І декаду липня 2015 р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

129
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04575/08-22 Лист53/6973
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду червня 2015 р. та 1  декаду липня р. 
КП "Соцкомуненергія"

130
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17
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(адресат)
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04576/08-22 Лист51/6991
Про відсутність лімітів природного газу на липень 
2015 р. ВАТ "МК "Запоріжсталь"

131
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04577/08-22 Лист51/6992
Про відсутність лімітів природного газу на липень 
2015 р ПАТ "Запоріжвогнетрив"

132
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04578/08-22 Лист51/6994
Про відсутність лімітів природного газу на липень 
2015 р. ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

133
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04579/08-22 Лист51/6993
Про відсутність лімітів природного газу на липень 
2015 р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

134
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04453/08-20 Лист001-001/9264
Про оплату платіжних документів Запорізькою ОД 
АБ "Укргазбанк"

135
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Запоріжсталь"

04511/08-37 Лист07/2038545
Про нагородження Башкова В.В. (інші)

136
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

04456/08-24 Лист1/36-203
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

137
18.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

04505/08-22 Лист011-487
Про блокування господарської діяльності 
підприємства

138
22.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

04428/08-37 Лист38-75
Про нагородження Птуху О.Г. (інші)

139
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04571/08-37 ЛистЛВ/02-1318
Про нагородження Шелудякова С.С.

140
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04572/08-37 ЛистЛВ/02-1316
Про нагородження Міщенка Є.А. (інші)

141
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Іскра"

04540/08-36 Лист506/145/82
Про призначення Пресняка І.С.

142
26.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04356/08-24 Лист15-246
ТОВ "НВФ "ЕНЕРГОСИСТЕМИ"
Про створення керуючої кампанії

143
22.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04371/08-32 Лист420
ТОВ "СОЯ ПРОТЕЇН ПРОДУКТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

144
19.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04387/08-22 Лист01/217
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

145
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04439/08-35 Лист15/1430
ПАТ "МЕЛКОМ"
Про стан погашення заборгованості по 
відшкодуванню фактичних витрат на виплату і 
доставку пільгових пенсій, та єдиного соціального 
внеску

146
24.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04443/08-44 Лист17/06
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про продовження строку виконання робіт по 
договору № 16/15 від 16.05.2015

147
17.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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04454/08-37 Лист12-1704
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Густер В.Ю. (інші)

148
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04484/08-43 Листб/н
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Позовна заява про визнання безпідставним 
розірвання договору та про спонукання до 
виконання умов договору № 29/6 від 09.01.2013

149
25.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04485/08-43 Листб/н
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Позовна заява про визнання безпідставним 
розірвання договору та про спонукання до 
виконання умов договору № 42/7 від 08.08.2013

150
25.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04512/08-22 Лист50/06
ТОІ "ЗАПОРІЖЖЯ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про надання інформації щодо виявлених порушень

151
26.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04351/08-22 Лист693
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про залишення на відповідальному зберіганні 
автотранспорту

152
19.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04393/08-23 Лист02/322
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
Про проведення меліоративного відлову риби

153
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04394/08-23 Лист662/14
АЗОВРИБООХОРОНА
Про проведення меліоративного відлову риби

154
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04415/08-41 Лист45/11547
ОРІХІВСЬКИЙ РВ УМВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо Лазарєвої Л.Я.

155
17.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

20
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04418/08-32 Лист1795
КЕВ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання кандидатури до складу комісії

156
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04431/08-18 Лист191
ФГ "ВІКТОРІЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

157
18.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04446/08-32 Лист11/3645
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

158
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04449/08-43 Лист2692/03
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про зупинення виконавчого провадження

159
18.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04476/08-32 Лист05.03/1553
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про реєстрацію права власності за державою

160
25.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04491/08-43 Адвокатський запит55
АДВОКАТ МАЙСАК В.О.
Про надання інформації та копій розпоряджень 
голови облдержадміністрації

161
22.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04517/08-23 Лист683/14
АЗОВРИБООХОРОНА
Про зупинку меліоративного відлову водних 
біоресурсів

162
26.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04518/08-23 Лист02/327
ІНСТИТУТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ЕКОЛОГІЇ МОРЯ
Про зупинку меліоративного відлову водних 
біоресурсів

163
26.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

21



№
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

04521/08-20 Лист090
СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ
Про надання фінансової допомоги

164
15.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04526/08-27 Лист01/938
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про розірвання охоронного договору

165
22.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04534/08-32 Лист05.03/1546
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

166
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04535/08-32 Лист05.03/1548
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

167
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04536/08-32 Лист05.03/1547
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

168
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04537/08-32 Лист05.03/1551
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

169
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04538/08-32 Лист05.03/1550
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про передачу в постійне користування земельної 
ділянки

170
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

04363/08-35 Лист15/2
Про поліпшення стану зайнятості населення 
області

171
22.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04352/08-24 Лист04/863
Про надання фінансової підтримки

172
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04455/08-24 Лист07/899
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

173
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04397/08-37 Листб/н
ЗОВ ВГО ЖІНОК-ІНВАЛІДІВ "ДОННА"
Про нагородження Наумова В.В.

174
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04399/08-37 Листб/н
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС МОЛОДИХ 
АГРАРІЄВ УКРАЇНИ"
Про нагородження Заболотної Н.О.

175
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04400/08-37 Лист23-06/15-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про нагородження Наумова В.

176
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04469/08-22 Лист19
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОН.АСОЦІАЦІЯ 
РИБОПРОМИСЛОВЦІВ,ОРЕНДАТОРІВ ТА 
ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ "ПРИАЗОВ`Я"
Про проведення перевірки діяльності Бердянського 
морського порту 

177
02.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ 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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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04488/08-36 Лист29
ППО ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про підтримку Осуховського А.С.

178
25.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04509/08-21 Лист06/43
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ-ПАРАДА"
Про сприяння в проведенні зустрічі

179
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04515/08-22 Лист26/06-02
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКОМУ 
МІСЬКВИКОНКОМІ
Про кандидатуру директора ПрАТ "Запорізький 
електровозоремонтний завод"

180
26.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04590/08-32 Лист23
ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК 
"ОЛЕКСІЇВКА"
Про надання у користування мисливських угідь

181
23.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04378/08-24 Лист1708
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

182
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Спортивні товариства

04440/08-37 Лист6-532
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про заохочення Ткач А. (інші)

183
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

04450/08-43 Лист994/2/312/48/201
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

184
19.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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04520/08-43 Лист3925/15
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙСУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Пропозиції щодо подальшої судово-правової 
реформи в Україні

185
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури

04527/08-20 Лист01/131
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
Про виділення коштів на ремонт сцени

186
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04388/08-28 Лист4372
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про внесення змін до переліку

187
22.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04437/08-28 Лист4437
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

188
24.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04438/08-28 Лист4424
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

189
24.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04519/08-28 Лист4422
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів

190
23.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

04364/08-26 Лист01-26/761
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про проведення виборів ректора академії

191
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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04510/08-22 Лист96/01-11
ТОРГОВИЙ КОЛЕДЖ ЗНУ
Про включення до програми енергозаощадження

192
17.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04372/08-15 Лист03-01/1122
(В.Ковальчук) Про формування списків дітей, які 
потребують оздоровлення та реабілітації МП 
"Міжнародний дитячий центр "Артек"

193
22.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04411/08-15 Лист43-01/603
(Р.Павленко) Про зняття з контролю Указу 
Президента України від 12.06.2009 № 432

194
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04423/08-15 Лист03-01/1123
(В.Ковальчук) СЕМІНАР 02.07.2015
Про участь у семінарі

195
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04492/08-15 Лист03-01/1124
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
результатів роботи місцевих держадміністрацій 
стосовно забезпечення виконання плану п`ятої 
черги часткової мобілізації

196
25.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Президент України

04499/08-02 Указ360/2015
Про відзначення 24-ї річниці незалежності України

197
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04550/08-02 Розпорядження602/2015-рп
Про звільнення Ю.Вєтрова з посади голови 
Пологівської райдержадміністрації Запорізької 
області

198
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04551/08-02 Розпорядження604/2015-рп
Про призначення А.Крупського головою 
Пологівської райдержадміністрації Запорізької 
області

199
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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04552/08-02 Розпорядження603/2015-рп
Про призначення М.Проценка головою Оріхівської 
райдержадміністрації Запорізької області

200
26.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04483/08-45 Лист757/01
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення

201
22.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04522/08-20 Лист760/01
Про погашення кредиторської заборгованості

202
26.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

04584/08-36 Лист01-01-31/0571
Про погодження призначення Кіяшко О.М.

203
18.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

04533/08-20 Лист01-09/0590
Про внесення змін до регіональних програм

204
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04474/08-32 Лист01-07/0657
Про передачу земельних ділянок

205
19.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04475/08-32 Лист01-07/0656
Про передачу земельних ділянок

206
19.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

04493/08-22 Лист01-16/0645
Про виділення коштів для проведення ремонтних 
робіт

207
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04523/08-37 Лист01-16/0630
Про нагородження Мацюці В.М.

208
17.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04524/08-36 Лист01-16/0648
Про погодження звільнення Маслія В.М.

209
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04528/08-36 Лист01-16/0643
Про погодження призначення Рябовол Л.Д.

210
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04529/08-36 Лист01-16/0644
Про погодження призначення Коломойця В.А.

211
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04424/08-35 Лист01-20/144
Про стан виплати заробітної плати працівникам 
філії "Мелітопольська дорожньо-експлуатаційна 
дільниця" ДП "Запорізький облавтодор"

212
16.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04425/08-34 Лист01-33/151
Про перенесення командно-штабного навчання в 
районі

213
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04447/08-37 Лист03-02/47-к
Про нагородження Масленнікова Ю.Т. (інші)

214
17.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

04365/08-37 Лист01-24/392
Про нагородження Чермошенцева С.П.

215
15.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04416/08-36 Лист01-07/0352
Про погодження призначення Горбачевського В.П.

216
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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04457/08-20 Лист01-13/0357/01-1
Про виділення коштів

217
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04468/08-44 Лист01-27/0358
Про організацію охорони об`єктів водопостачання 
району

218
24.05.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04503/08-41 Лист01-26/0349
Про доукомплектування особового складу 
Куйбишевського РВ ГУМВСУ в Запорізькій обл.

219
17.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

04377/08-36 Лист01-07/26/0401
Про погодження звільнення Кривоноса М.А.

220
16.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04448/08-36 Лист01-07/26/0400
Про погодження стажування Чабана О.О.

221
16.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

04473/08-28 Лист01.02-10/227
Про забезпечення безоплатного лікування хворих 
імуносупресивними препаратами

222
22.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Гуляйпільська райрада

04421/08-20 Лист145/02-01
Про виділення коштів

223
19.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

04444/08-32 Лист90
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

224
12.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ 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

04445/08-32 Лист91
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

225
12.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04472/08-20 Лист01-13/513
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на реконструкцію 
Балабинського комунального навчального закладу 
"Теремок"

226
25.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04504/08-24 Лист01-13/541
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про містобудівну документацію

227
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

04585/08-37 Лист02.1-26/02.3/648
Про нагородження Компанійця А.В.

228
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04586/08-37 Лист02.1-26/02.3/649
Про нагородження Йосипенко Т.Д.

229
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04587/08-37 Лист02.1-26/02.3/647
Про нагородження Ємеліна Д.В.

230
30.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

04482/08-36 Лист01-02-24/1118
Про закінчення терміну контракту з Шаповаловим 
Г.І.

231
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

04480/08-37 Лист01-28/0403
Про нагородження Білець С.Т.

232
24.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

30



№
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

Апеляційний суд Запорізької області

04384/08-43 Лист22-ц/778/3671/1
Судова повістка про виклик до суду на 19.08.2015

233
12.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04385/08-43 Лист22-ц/778/4188/1
Судова повістка про виклик до суду на 20.08.2015

234
15.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04382/08-43 Ухвала908/3354/15
Про розірвання договору оренди земельної ділянки

235
17.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04486/08-43 Лист908/3713/15
Про порушення провадження у справі

236
19.06.2015від

№
від 25.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

04507/08-22 ЛистВ.о.Н-21/700
Про попередження випадків крадіжок та 
встановлення осіб, якими скоєно зазначені 
кримінальні правопорушення

237
23.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

04506/08-22 Лист18-10-323
Про передплату періодичних видань

238
24.06.2015від

№
від 26.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

04413/08-22 Лист24-32/4-685
Про забезпечення альтернативного виходу до 
екстрених служб

239
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04354/08-44 Лист785
Про проект розпорядження голови 
облдержадміністрації

240
22.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04395/08-44 Лист788
Про виділення автобусів

241
23.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04426/08-44 Лист793
По виділення коштів (АТО)

242
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04427/08-44 Лист792
Про збільшення асигнувань на перевезення 
військовослужбовців

243
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04381/08-43 Лист808/8905/14/845
Про апеляційну скаргу Ярмощука М.А.

244
17.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04383/08-43 Лист808/3177/15/199
Про відкриття проваджень у справі

245
17.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04436/08-21 Лист03-342/877
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про виділення приміщення

246
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04570/08-41 Лист04/2/4-1553-15
Про неналежне зберігання відходів на ТОВ 
"ЗТМК"

247
22.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

04369/08-21 Лист02-13-03568
Про продовження дії договору оренди державного 
нерухомого майна

248
17.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04441/08-21 Лист02-13-03671
Про передачу в оренду державного майна

249
19.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04420/08-22 Лист10/893
Про виділення коштів з обласного бюджету

250
23.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ 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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Форма зберігання 
документа

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

04414/08-41 Листб/н
Про виділення коштів Запорізькому слідчому 
ізолятору

251
24.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

04429/08-22 Лист534/6/59-15
Про внесення змін до розкладу руху по маршруту 
"Нова Каховка - Запоріжжя"

252
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04430/08-22 Лист532/6/59-15
Про внесення змін до розкладу руху по маршруту 
Костянтинівка - Бердянськ

253
22.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

04380/08-44 Лист0.43-6744/0/6-15
Про опрацювання попередніх пропозицій до 
проекту Програми

254
19.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

04589/08-24 Лист7278/13-10-15
Про порядок отримання дозволу на спеціальне 
водокористування

255
22.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04349/08-34 Лист01-8722/262
Про проведення комплексної перевірки 
13-24.07.2015

256
15.06.2015від

№
від 22.06.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04583/08-35 Лист26-9231/263
Про надання інформації щодо нещасних випадків 
невиробничого характеру

257
24.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

33



№
з/п
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04582/08-35 Лист2080/01/07.1-15
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

258
25.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04375/08-22 Лист123-02/13/5-15
Про надання інформації щодо стану реалізації 
заходів регіональних програм підвищення 
енергоефективності за І півріччя 2015 року

259
19.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

04581/08-27 Лист2707/27/4
Про організацію у ЗМІ постійно діючої рубрики із 
популяризації української історії, мови та культури, 
досвіду роботи з національно-патріотичного 
виховання

260
24.06.2015від

№
від 30.06.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

04376/08-36 Лист3163/80-15
Про направлення картки погодження призначення 
на посаду

261
17.06.2015від

№
від 23.06.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пенсійний фонд України

04434/08-35 Лист31578/03-02
Про забезпечення надходження коштів та 
погашення заборгованості з платежів до 
Пенсійного фонду України

262
19.06.2015від

№
від 24.06.2015
№ 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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