
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.07.15 по 03.07.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

04607/08-10 Депутатське звернення058-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про розгляд звернення БФ "Оберіг"

1
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

04606/08-20 Лист11/1-10/729-686
ПАТ "ОЩАДБАНК"
Про реалізацію Державної цільової економічної 
програми енергоефективності

2
24.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заявник

04693/08-32 Листб/н
РОМАНЮТА Р.О.
Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
водного фонду

3
03.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04613/08-32 Лист345
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ
Про повернення прав на землю Цюбику В.М.

4
24.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04623/08-43 Лист2748/04
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

5
25.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04691/08-32 Лист47/12
ПРОЕКТ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ "ПРОМІС"
КРУГЛИЙ СТІЛ 15.07.2015
Про участь у круглому столі

6
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

04605/08-24 Листб/н
МГО "РАДА СІМЕЙ УКРАЇНИ"
Про аварійний стан Центральних очисних споруд

7
01.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04609/08-28 Лист31/06
МГО "ДЕРМОТОЛОГИ-ДІТЯМ"
Про забезпечення доступу до лікування хворих на 
бульозний епідермоліз

8
25.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04638/08-04 Протокол селекторної 
наради

27131/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол за результатами селекторної 
наради з питань виконання заходів з 
енергоефективності

9
30.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04639/08-09 Доручення26593/1/1-15
(А.Яценюк) Про службові відрядження в межах 
України

10
30.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04640/08-09 Доручення25749/1/1-15
(В.Вощевський) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення ініціативної групи мешканців 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну щодо підтоплення 
територій

11
30.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04641/08-09 Доручення26591/1/1-15
(А.Яценюк) Про відзначення 24-ї річниці 
незалежності України

12
30.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04642/08-09 Доручення43481/8/1-14
(В.Кириленко) Про проведення Днів Європейської 
спадщини

13
26.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04658/08-16 Лист10828/0/2-15
(Р.Греба) Про надання інформації щодо причин не 
виконання підпункту 3 пункту 7 рішення РНБОУ 
від 06.05.2015

14
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04659/08-16 Лист10837/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд  листа Запорізького 
міськвиконкому щодо ВАТ "Запоріжжяобленерго"

15
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04660/08-16 Лист10859/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд  рішення Куйбишевської 
райради від 04.06.2015 № 7

16
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04661/08-16 Лист10864/0/2-15
Про перенесення перевірки

17
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04662/08-16 Лист10908/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд листа Енергодарського 
міськвиконкому щодо внесення змін до 
Податкового кодексу

18
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

04665/08-36 Лист5/1-4/7648-15
Про погодження укладання контракту з Єлісеєвим 
О.І.

19
25.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04644/08-22 Лист3222-07/21258-0
Про надання інформації щодо показників 
фінансово-господарської діяльності підприємств 
державного сектору економіки

20
01.07.2015від

№
від 02.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04663/08-22 Лист03/42-3281
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на серпень 2015 року

21
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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04664/08-22 Лист03/42-3282
Про встановлення граничних величин споживання 
електроенергії на серпень 2015 року

22
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04608/08-26 Лист1/12-4544
Про надання інформації щодо результатів 
проведеної роботи з національно-патріотичного 
виховання 

23
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04643/08-19 Лист7/31-7506
Про надання інформації щодо стану та перспективи 
затвердження/приведення у відповідність 
регіонального розвитку

24
01.07.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04645/08-35 Лист9734/0/14-15/10
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 10.07.2015 (переноситься на 
20.07.2015)
Про участь у засіданні колегії

25
01.07.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

04604/08-44 Лист01/02-37/02058
Про прийняття обласної програми

26
26.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04681/08-10 Депутатське звернення27
ДОР БЕРЕЖНИЙ А.В.
Про розгляд звернення Павленка А.І. щодо ситуації 
на ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний 
завод"

27
03.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04647/08-17 Лист2515/01-27
Про внесення кандидатур до складу комісії

28
01.07.2015від

№
від 02.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

04637/08-22 Лист011-502
Про повернення вилученого майна

29
01.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

04646/08-20 Лист33-1/354
ФІЛІЯ - ЗОУ АКТ "ОЩАДБАНК"
Про Державну цільову економічну програму 
енергоефективності

30
01.07.2015від

№
від 02.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

04603/08-36 Лист41
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖУСТАНОВ 
УКРАЇНИ
Про працевлаштування Федорченко Г.Г.

31
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04598/08-22 Лист27
ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про підвищення вартості проїзду

32
12.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04599/08-44 Лист134/15
ТОВ "ТАТЕКС-СПФ"
Про відтермінування мобілізації працівників 
підприємства

33
25.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04600/08-44 Лист83
ТОВ "МАЛА ТОКМАЧКА"
Про відтермінування мобілізації працівників 
підприємства

34
24.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

04666/08-22 Лист01/226
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

35
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04675/08-24 Лист884
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

36
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04596/08-22 Лист26
ФОП НАЛЮШНИЙ І.О.
Про підвищення вартості проїзду

37
12.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04622/08-43 Лист2747/04
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

38
25.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04624/08-43 Лист9880/03-44
ВДВС КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

39
12.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04625/08-43 Лист2452
ВДВС НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

40
23.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04626/08-43 Лист2453
ВДВС НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

41
23.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04627/08-43 Лист2450
ВДВС НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

42
24.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04651/08-18 Лист47
ОСББ "ПОЛЮС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

43
29.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04655/08-43 Лист01-21/121
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ СЄДОВА Н.І.
Уточнення до адміністративного позову

44
10.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04668/08-44 Лист225
ДП "ДП "АГРОСЕРВІС 2000"
Про відтермінування призову на військову службу

45
03.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ паперовий паперова

04673/08-22 Лист3-А/15
Про сприяння підвищення енергонезалежності 
області

46
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04684/08-24 Лист452
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

47
03.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04694/08-32 Лист24/61
ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДІЛЬНИК ДЛЯ ДІТЕЙ 
ГУМВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

48
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04610/08-38 Листб/н
ЗОО ВУТ "ПРОСВІТА"
Про ГО "Товариство "Просвіта" ім.Т.Г.Шевченка

49
01.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04611/08-27 Листб/н
ЗОО ВУТ "ПРОСВІТА"
Про проект обласної програми розвитку і 
функціонування української мови на 2015-2020 
роки

50
01.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04656/08-27 Листб/н
ЗОО ВУТ "ПРОСВІТА"
Про сприяння в виготовленні та розповсюджені 
виставки "Військовий підрозділ доби Перших 
визвольних змагань"

51
02.07.2015від

№
від 02.07.2015
№ паперовий паперова

04677/08-18 Лист20
ГО "КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО"
Про вирішення конфліктної ситуації

52
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

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

04650/08-24 Лист775
КП "ВОДОКАНАЛ" ММР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

53
30.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04652/08-24 Лист684
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

54
25.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04674/08-24 Лист681
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

55
24.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04676/08-24 Лист215
КП "КОМУНСЕРВІС" ГМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

56
03.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

04653/08-36 Лист01-20/1673
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про набір до магістратури за спеціальністю 
"Державна служба"

57
30.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Черкаська ОДА

04612/08-27 Лист793/01-40
Про участь у фестивалі "Холодний Яр"

58
01.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04593/08-15 Лист03-01/1149
(В.Ковальчук) ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 01.07.2015
Про участь у прес-конференції

59
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

04601/08-02 Указ346/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня медичного працівника

60
19.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04634/08-36 Лист754/01
Про погодження продовження повноважень 
Борщовій Н.В.

61
22.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04667/08-22 Лист778/01
Про забезпечення населення району скрапленим 
газом

62
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04680/08-20 Лист760/01
Про виділення коштів з обласного бюджету

63
26.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04687/08-20 Рішення775/01
Про виділення коштів

64
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04614/08-36 Лист01-46/968
Про погодження призначення Задорожної Н.В.

65
26.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04615/08-24 Лист01-21/950
Про перелік об`єктів соціальної інфраструктури

66
23.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04616/08-36 Лист01-46/953
Про погодження звільнення Холоші А.І.

67
24.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04617/08-36 Лист01-46/952
Про погодження продовження повноважень 
Зайцеву В.І.

68
22.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04618/08-36 Лист01-46/960
Про погодження звільнення Філоненко К.М.

69
25.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04621/08-36 Лист01-46/964
Про погодження стажування Бєлікова А.І.

70
26.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04685/08-36 Лист150/2015-к
Про погодження призначення Макєєвої К.Є.

71
30.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04690/08-23 Лист02-13/0712
Про вирішення нагальних питань

72
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04636/08-36 Лист01-01-29/0605
Про погодження призначення Зикової І.Ф.

73
19.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04683/08-36 Лист01-16/0670
Про встановлення надбавки

74
03.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04597/08-36 Лист03-02/51-к
Про погодження призначення Журавльова В.А.

75
26.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04632/08-20 Лист01-20/154
Про збільшення асигнувань

76
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04633/08-20 Лист01-20/149
Про виділення коштів 

77
18.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04678/08-20 Лист01-20/153
Про перерозподіл коштів

78
26.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10



№
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

04679/08-20 Лист1129/01-20
Про виділення коштів

79
24.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04635/08-36 Лист01-18/422
Про погодження звільнення Клименка О.М.

80
26.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04648/08-34 Лист01-38/427
Про перенесення командно-штабних навчань

81
30.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

04671/08-22 Лист01-13/0367
Про виділення коштів з обласного бюджету на 
відновлення автошляхів

82
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04682/08-22 Лист01-13/0364
Про забезпечення твердим побутовим паливом

83
30.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

04602/08-18 Лист01-25/315
Про вирішення конфліктної ситуації

84
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

04689/08-20 Лист08/350
Про перерозподіл коштів обласного бюджету

85
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04688/08-27 Лист01-07*35/1167
Про проведення наради 08.07.2015

86
03.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

04594/08-34 Лист01/7/4373
Про особливості організації заходів запобігання та 
реагування на надзвичайні події на території 
адміністративно-територіальних одиниць всіх 
рівнів

87
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

04595/08-41 Лист6/6152/1
Про надання копій документів

88
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

04649/08-41 Лист5/2094
Про перевірки господарської діяльності суб`єктів 
підприємництва

89
26.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

04695/08-32 Лист14/688
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

90
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04628/08-43 Ухвала908/3777/15
Про повернення позовної заяви

91
23.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04629/08-43 Лист908/3778/15
Про повернення позовної заяви

92
24.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04631/08-43 Ухвала908/2630/13
Про повернення  заяви

93
24.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04654/08-43 Лист09-08/911
Про повернення позовної заяви

94
26.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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ДП "Придніпровська залізниця"

04657/08-32 ЛистПЛ/182
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

95
22.06.2015від

№
від 02.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04692/08-32 ЛистПЛ/185
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

96
22.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

04686/08-35 Лист01-12/101
Про створення робочої групи

97
02.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04619/08-44 Лист817
Про виготовлення нарукавних пов`язок

98
30.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04620/08-44 Лист832
Про підсумки  виконання заходів п`ятої черги 
часткової мобілізації в області та хід виконання 
шостої черги

99
01.07.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04669/08-44 Лист836
Про проведення оповіщення

100
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04670/08-44 Лист835
Про утворення обласної та районних комісій для 
призову на військову службу по мобілізації (АТО)

101
01.07.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04630/08-43 Лист808/9493/14/208
Про адміністративний позов Дрозденка М.В.

102
24.06.2015від

№
від 01.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

04672/08-45 Лист6555
Про погодження плану роботи Управління

103
30.06.2015від

№
від 03.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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