
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.07.15 по 10.07.15

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

04733/08-79 Протокол голови ОДА6
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ: 
п.2   Матвєєва А.І.  (14.07.2015)
п.3   Антонов А.М.   (14.07.2015)
п.4   Юринський В.С.(14.07.2015)
п.5   Зубченко О.С.  (14.07.2015)
п.6   Слепян Е.В.      (14.07.2015)
п.7   Мещан І.В.        (15.07.2015) 
п.8   Мороко В.В.     (16.07.2015)
п.9   Юринський В.С.(21.07.2015)

1
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

04859/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Бідусі Г.М.

2
09.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04709/08-01 Закон України490-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
співфінансування ремонту доріг державного 
значення

3
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04710/08-01 Закон України486-VIII
Про внесення зміни до статті 67*2 Бюджетного 
кодексу України

4
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації
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04711/08-01 Закон України491-VIII
Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного 
кодексу України щодо співфінансування ремонту 
доріг державного значення

5
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04713/08-01 Закон України517-VIII
Про внесення змін до Додатка 2 до Статуту 
внутрішньої служби Збройних Сил України

6
16.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04714/08-01 Закон України507-VIII
Про ратифікацію Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною та Європейським 
поліцейським офісом щодо встановлення 
захищеної лінії зв`язку

7
04.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04715/08-01 Закон України528-VIII
Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) 
між КМУ та Урядом Республіки Польща про 
взаємне працевлаштування членів сімей 
працівників закордонних дипломатичних установ

8
17.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04716/08-01 Закон України538-VIII
Про ратифікацію Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною як Позичальником  
та ЄС як Кредитором і Кредитної угоди між  
Україною як Позичальником і Нацбанком України 
як Фінансовим агентом Позичальника та ЄС як 
Кредитором (щодо отримання Україною 
макрофінансової допомоги ЄС в сумі до 1 млрд. 
800 млн.євро)

9
18.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04718/08-01 Закон України527-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Естонської Республіки про умови розміщення 
дипломатичних представництв в Естонській 
Республіці та Естонської Республіки в Україні

10
17.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04719/08-01 Закон України529-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Сполученого Королівства Великої  
Британії та Північної Ірландії про повітряне 
сполучення

11
17.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04720/08-01 Закон України498-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
заснування релігійними організаціями навчальних 
закладів

12
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04833/08-10 Депутатське звернення04-28/16-623(16
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
НАЦМЕНШИН І МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ 
ВІДНОСИН
Про розгляд звернення БФ "Регіон-Вест"

13
03.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Народні депутати України

04697/08-10 Депутатське звернення187/02-08-2554
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Петрової Л.Г. щодо незаконного 
розміщення малої архітектурної форми по 
вул.Чарівній у м. Запоріжжі

14
09.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04702/08-14 Лист417-132/15
НДУ КРИВЕНКО В.
КРУГЛИЙ СТІЛ 08.07.2015
Про участь у круглому столі

15
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

04722/08-10 Депутатське звернення148/158-07
НДУ СИДОРОВИЧ Р.
Про звернення Волконського І.В. щодо 
проблемних питань смт Кушугум

16
01.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04743/08-14 Лист133-1264
РОБОЧА ЗУСТРІЧ 13.07.015
Про участь у робочій зустрічі

17
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04834/08-14 Листб/н
НДУ КУПРІЙ В.М.
Про проведення зустрічі 09.07.2015

18
06.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04884/08-10 Депутатське звернення060-3
НДУ ВАНАТ П.М.
Про забезпечення вугіллям споживачів області

19
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

04768/08-13 Листб/н
МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ ООН З ПРАВ 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі

20
03.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04761/08-24 Лист1806/15
ТОВ "ХОЛДИНГ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Про покращення якості питної води та 
енергозбереження в ЖКГ

21
18.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04763/08-24 Лист30/01-Др/15
ДРПВІ "УКРПІВДЕНДІПРОВОДГОСП"
Про покращення якості очистки стічних вод та 
енергозбереження в ЖКГ

22
18.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04818/08-36 Лист03/1-3-13/1-329
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про направлення на стажування Жадько Д.А.

23
26.05.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

04762/08-24 Лист3/18-06-15
ГО "ФОНД РОЗВИТКУ ВОДООЧИСНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ"
Про співпрацю щодо інвестицій в ЖКГ

24
18.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04773/08-38 Лист1236/15
БО "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  ФОНД ЗДОРОВ`Я"
Про підтримку благодійних програм

25
26.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04774/08-27 Лист72
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про проведення 11-12.12.2015 Міжнародного 
фестивалю "Чорнобильськи мотиви"

26
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

04791/08-43 Ухвала908/5758/14
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до провадження

27
25.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04906/08-43 Ухвала908/4472/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування пунктів 
наказу

28
30.06.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04703/08-03 Постанова438
Про внесення змін до постанов КМУ від 04.04.2001 
№ 332  і від 01.03.2014 № 65

29
26.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04704/08-04 Протокол наради 
(засідання)

27815/0/1-15
(Г.Зубко) Протокол засідання Координаційної ради 
з питань реалізації в Україні міжнародної 
Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" від 
25.06.2015

30
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04705/08-09 Доручення25878/1/1-15
(В.Федорчук) Про вирішення проблем 
книговидання та участі України у 
Франкфуртському книжковому ярмарку

31
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04706/08-09 Доручення28055/0/1-15
(А.Яценюк) За результатами селекторної наради від 
03.07.2015

32
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04707/08-09 Доручення25454/1/1-15
(Г.Зубко) Про протокольне рішення засідання 
Міжвідомчого оперативного штабу Держкомісії з 
питань ТЕБ та НС від 17.06.2015 № 31

33
01.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04708/08-16 Лист11117/0/2-15
(Н.Гнидюк) Про розповсюдження інформації

34
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04712/08-09 Доручення28127/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 07.07.2015
Про участь у селекторній нараді

35
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04751/08-03 Постанова444
Про внесення зміни до п. 3 Порядку розміщення 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 
вкладних (депозитних) рахунках у банках

36
30.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04752/08-03 Постанова446
Про внесення змін до Порядку надання пільг 
окремим категоріям громадян з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу сім`ї

37
26.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04793/08-09 Доручення27574/1/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ТОВ "Сана 
Україна" із пропозиціями щодо раціонального 
використання земель сільськогосподарського 
призначення

38
06.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04826/08-03 Розпорядження686-р
Про утворення Оргкомітету з підготовки та 
відзначення 24-ї річниці незалежності України

39
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04827/08-16 Лист11358/0/2-15
(О.Паракуда) Про ситуацію, яка склалася в 
Бердянському аеропорту

40
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

04828/08-09 Доручення26543/1/1-15
(В.Вощевський) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ЕКОЛОГ. ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВ. ТА  
ЛІКВІД.НАСЛІДКІВ ЧАЕС
Про екологічну ситуацію у Мелітопольському 
районі Запорізької області

41
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04829/08-09 Доручення27562/1/1-15
(В.Кириленко) Про удосконалення організації 
надання паліативної допомоги

42
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04830/08-09 Доручення28533/0/1-15
(А.Яценюк) За результатами засідання колегії 
Мінмолодьспорту від 07.07.2015

43
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04831/08-09 Доручення26696/1/1-15
(А.Яценюк) Про утворення Оргкомітету та 
розроблення плану заходів щодо відзначення 
100-річчя з дня народження І.Cвєшнікова

44
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04832/08-09 Доручення27526/1/1-15
(В.Кириленко) Про стан протипожежного захисту 
лісових масивів

45
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04876/08-03 Постанова426
Про внесення змін до постанови КМУ від 
30.10.2008 № 957

46
17.06.2015від

№
від 10.07.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

04877/08-04 Протокол наради 
(засідання)

28739/0/1-15
(А.Яценюк) Про розподіл в 2015 році коштів 
державного фонду регіонального розвитку та 
державних капітальних видатків

47
08.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04878/08-04 Протокол наради 
(засідання)

28691/0/1-15
(А.Яценюк) Про оптимізацію видатків та внесення 
змін до Державного бюджету України на 2015 рік в 
частині додаткової потреби у фінансуванні до кінця 
2015 року безпеки і оборони

48
08.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04879/08-09 Доручення14/255/1-15
(В.Кириленко) Про прискорення проведення 
роботи з передачі державного майна у комунальну 
власність

49
08.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04880/08-09 Доручення27272/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про розгляд звернення окремих жителів сіл 
Тополине, Ульянівка, Відножино Василівського 
р-ну

50
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04881/08-09 Доручення28678/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 10.07.2015
Про участь у селекторній нараді

51
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

04745/08-23 Лист37-13-1-11/1131
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 07.07.2015
Про участь у селекторній нараді

52
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

04866/08-24 Лист5/1-8/7953-15
Про оренду водних об`єктів

53
02.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04700/08-22 Лист2731-04/21427-0
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
07.07.2015
Про участь у засіданні міжвідомчої робочої групи

54
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04701/08-33 Лист7/12-7618
НАРАДА 08.07.2015
Про участь у нараді

55
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04810/08-33 Лист4323-05/2977-06
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з розвитку та реалізації експортного 
потенціалу України

56
08.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04699/08-22 Лист03/32-3336
НАРАДА 16.07.2015
Про участь і нараді

57
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

04744/08-29 Лист660/16-840-2307
Про сприяння в проведенні велотуру

58
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04725/08-36 Лист3349/10/14-15
Про погодження призначення Винника О.М.

59
26.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04755/08-36 Лист3399/10/14-15
Про погодження призначення Ільїна М.І.

60
01.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство культури

04896/08-31 Лист575/18-15
Про надання списку релігійних організацій регіону

61
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04815/08-29 Лист5312/43
Про виконання рішення Оргкомітету з підготовки 
та участі спортсменів України в Олімпійських, 
Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та 
Європи (

62
06.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

04825/08-44 Лист220/7188
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ВЕРЕСЕНЬ-ЛИСТОПАД 2015р.
Про участь у роботі курсів

63
01.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

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

04775/08-26 Лист1/9-314
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 07-11.09.2015
Про участь у конференції

64
03.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04776/08-28 Лист1338/2.1203
Про протокол засідання Нацради з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 16.06.2015

65
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04855/08-28 Лист3.14-10/2260-14/
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
збільшення норм грошових витрат на харчування 
та медикаментами в закладах охорони здоров`я для 
ветеранів війни"

66
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04724/08-24 Лист7/6-7721
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 09.07.2015 (переноситься)
Про участь у засіданні колегії

67
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04808/08-44 Лист7/18-7825
Про надання Актів проміжної будівельної 
готовності ВОП

68
08.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04812/08-33 Лист8/12-100-15
Про залучення провідних українських оціночних 
організацій

69
01.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04849/08-33 Лист7/12-7772
Про виконання рішень 4-го засідання Спільної 
міжурядової українсько-туркменської комісії

70
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04856/08-35 Лист7/10-7894
Про проведення інформаційно-роз`яснювальної 
роботи

71
09.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

04857/08-24 Лист7/10-7706
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати на підприємствах 
житлово-комунального господарства

72
03.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04858/08-24 Лист7/10-7703
Про плату за житлово-комунальні послуги

73
03.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04740/08-29 Листб/н
Про  надання пропозицій до проекту Закону 
України "Про запобігання та протидію 
домашньому насильству"

74
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04742/08-35 Лист9956/0/14-15/04
Про надання пропозицій щодо розпорядників 
нижчого рівня

75
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04823/08-29 Лист10120/0/14-15/11
Про надання кандидатури до складу міжвідомчої 
робочої групи з оздоровлення та відпочинку дітей

76
08.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04848/08-35 Лист10162/0/14-15/10
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 20.07.2015 
Про участь у засіданні колегії

77
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04895/08-35 Лист10296/0/14-15/5
Про організацію роботи з надання пільг окремим 
категоріям громадян

78
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

04794/08-20 Лист31-04120-15-9/2
СЕМІНАР 09.07.2015
Про участь у семінарі

79
25.06.2015від

№
від 08.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04809/08-20 Лист31-10010-01-9/2
Про надання уточнених пропозицій щодо розподілу 
видатків за бюджетними програми

80
08.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04813/08-20 Лист31-07010-07-5/2
Про індексацію грошових доходів населення

81
03.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04729/08-34 Лист01-3874/35
Про позачергове скликання обласної комісії ТЕБ та 
НС

82
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04754/08-32 Лист04-3642/38
Про стан реалізації проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

83
25.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04893/08-43 Лист01-4011/35
Про відкладання проведення виконавчих дій

84
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04894/08-22 Лист01-4012/35
Про організацію роботи абонентської служби м. 
Бердянськ

85
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04772/08-27 Лист01/02-16/02113
Про нагородження Мартиненко В.О.

86
02.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

04800/08-24 Лист02-12/497-2
Про розподіл субвенції з різниці в тарифах

87
03.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

04874/08-20 Лист02-12/503-3
Про виділення додаткових коштів (АТО)

88
06.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

04850/08-20 Лист1681/21-15
Про внесення змін до Податкового кодексу

89
01.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

04799/08-45 Рішення1
Про розгляд звернення депутатів Токмацької 
міськради

90
06.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04796/08-10 Депутатське звернення04-0715
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про взаємодію бізнесу та влади у сфері земельних 
відносин

91
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

04723/08-17 Лист01-26/0797
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛРАДИ З 
ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ 07.07.2015
Про участь у засіданні постійної комісії

92
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04727/08-17 Розпорядження155-р
Про проведення другого пленарного засідання 
сорок четвертої позачергової сесії облради шостого 
скликання

93
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04753/08-17 Лист2559/01-27
Про розгляд листа Запорізького міськвиконкому 
щодо  розробки програми

94
02.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04782/08-17 Лист2546/01-21
Про проект обласної програми розвитку і 
функціонування української мови на 2015-2020 
роки

95
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04811/08-17 Рішення4
Про затвердження Порядку використання субвенції 
обласного бюджету місцевим бюджетам на 
часткове фінансування дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

96
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04836/08-17 Лист01-26/0809
НАРАДА 14.07.2015
Про освоєння коштів обласного бюджету, 
виділених на заходи з енергозбереження

97
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04845/08-17 Лист2580/01-27
Про проект рішення облради

98
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04846/08-17 Рішення1
Про схвалення проекту Перспективного плану 
формування територій громад Запорізької області

99
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04847/08-17 Рішення6
Про клопотання перед КМУ щодо передачі із 
державної власності до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області цілісного майнового комплексу ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

100
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04891/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про Програму профілактики правопорушень та 
забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 
області, розвитку матеріально-технічної бази 
органів і підрозділів внутрішніх справ, 
прокуратури, УСБУ в Запорізькій області, 
військових частин Національної гвардії України, 
податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області, 
підрозділів Держприкордонслужби України  на 
2012-2016 роки (зі змінами та доповненнями)

101
07.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04892/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про внесення змін до обласної цільової програми 
"Забезпечення часткової мобілізації на території 
області у 2015 році" (зі змінами)

102
07.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

04883/08-10 Депутатське звернення87
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 07.07.2015 № 70

103
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

04759/08-22 Лист1/13-01-420
Про нелегальне перевезення пасажирів

104
02.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

04748/08-22 Лист51/7300
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на липень 2015 р. ТОВ "Фактор Нафтогаз"

105
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04749/08-22 Лист51/7303
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на липень 2015 р. ПАТ "Запорізький завод 
феросплавів"

106
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04770/08-22 Лист51/7302
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на липень 2015 р. ПАТ "Запорізький 
оліяжиркомбінат"

107
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04806/08-22 Лист53/7317
Про відключення від газопостачання КП 
"Соцкомуненергія"

108
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04807/08-22 Лист53/7316
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

109
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04885/08-22 Лист53/7474
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду липня 2015р. КП "Соцкомуненергія"

110
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04886/08-22 Лист53/7475
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду липня 2015р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

111
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

04872/08-22 Лист001-41/10072
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
серпень 2015 року

112
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04728/08-22 Лист06/13-1363
Про відшкодування ПДВ

113
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

04887/08-24 Лист137
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати

114
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

04756/08-38 Лист017/15
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
АРХІТЕКТУРИ, ПРОМИСЛОВОСТІ, 
ІНФРАСТРУКТУРИ,...
Про Регіональну програму підвищення 
енергоефективності

115
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04767/08-38 Лист15
КОМІТЕТ З ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, СВОБОДИ СЛОВА,...
Про розміщення інформації на офіційному сайті 
облдержадміністрації

116
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04801/08-22 Лист1465
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

117
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04875/08-21 Лист07/07/02
ТОВ "ЮЖСТРОЙМОНТАЖ"
Про передачу об`єкта незавершеного будівництва

118
07.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04750/08-44 Лист7/768
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про розшук військовослужбовців, які самовільно 
залишили військові частини

119
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04783/08-43 Лист2911/03
ВДВС ПРИАЗОВСЬКОГО РУЮ
Про зміну способу виконання рішення суду

120
02.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04784/08-43 Лист1044
ВДВС ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

121
23.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04785/08-43 Лист1045
ВДВС ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

122
03.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04786/08-43 Лист1046
ВДВС ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

123
23.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04787/08-43 Лист1043
ВДВС ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

124
23.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04820/08-43 Лист7636
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

125
22.06.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04821/08-43 Лист4635
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

126
22.06.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04840/08-37 Лист8
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про нагородження Іванова І.Є.

127
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04842/08-22 ЛистГП2/48
ДП "ЗАВОД АЛЮМІНІЄВОЇ ФОЛЬГИ"
Про бізнес-план підприємства

128
06.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04844/08-45 Лист0907/23
ОФІС РЕФОРМ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення наради-консультації 15.07.2015

129
09.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04860/08-43 Лист9992/8
ВДВС МИХАЙЛІВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження

130
30.06.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04861/08-41 Лист0907/24
ОФІС РЕФОРМ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про визначення переліку громад до пілотного 
проекту

131
09.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04873/08-22 ЛистЕЕр-4/294
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВСП 
"ЕНЕРГОЗБУТ"
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

132
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04889/08-22 Лист48/5-635
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОНАГЛЯДУ ЗА 
РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТР. І 
ТЕПЛОЕНЕРГІЇ У ЗАП.ОБЛ.
Про участь у підготовці та проходженні 
осінньо-зимового періоду

133
17.06.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04897/08-22 Лист48/1-652
ІНСПЕКЦІЯ  ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про участь у роботі комісій

134
22.06.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04900/08-32 Лист475/14
АЗОВРИБООХОРОНА
Про екологічну ситуацію біля узбережжя 
Азовського моря

135
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04902/08-20 Лист390
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів з обласного бюджету

136
10.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

04899/08-38 Лист32
Про створення при голові облдержадміністрації 
"Громадського антимонопольного комітету"

137
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04803/08-24 Лист01/947
Про передачу на баланс підприємства мобільної 
лабораторії

138
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04804/08-24 Лист07/946
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

139
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04824/08-24 Лист03/948
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

140
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04890/08-24 Лист08/961
Про виділення коштів для проведення 
випробування

141
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04730/08-22 Лист43/06
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ ЗАХИСТ ТА ПРОСВІТА"
Про міжміські та приміські перевезення

142
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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04764/08-44 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРІВ ТА ПРИВАТНИХ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проведення мобілізації (АТО)

143
07.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04766/08-38 Лист241
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ЛЮСТРАЦІЇ ТА 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про вирішення конфліктної ситуації

144
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04854/08-28 Листб/н
ЗОФ ГО "ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АТО"
Про виділення путівок для оздоровлення

145
09.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04734/08-24 Листб/н
КПИ"ТЕРПІННІВСЬКЕ" 
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

146
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04735/08-24 Лист482
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

147
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04736/08-24 Лист3133/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

148
25.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04737/08-24 Лист2257
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

149
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04738/08-24 Лист08/04/502
ФІЛІЯ "ККГ "КУРОРТ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

150
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04739/08-24 Лист398
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

151
02.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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04747/08-24 Лист313
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

152
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04765/08-24 Лист190
КП "ВР ВКГ "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

153
07.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04805/08-24 Лист453
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

154
06.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04841/08-24 Лист02/192
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

155
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04871/08-24 Лист192
КП ВР ВКГ "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

156
07.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

04907/08-43 Лист314/1335/15-ц
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 09.09.205

157
30.06.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

04814/08-18 Лист92
КДНВЗ Я/С "КАЗКА"
Про вирішення конфліктної ситуації

158
03.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04898/08-37 Лист01-26/903
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про нагородження Червоного І.Ф.

159
06.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська ОДА

04853/08-27 Лист6/32-2219
Про участь  у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 
"Слобожанський спас" 14-16.08.2015

160
09.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Миколаївська ОДА

04792/08-27 Лист1581/16-05-2-1/6
Про проведення рекламно-інформаційного туру 
18-19.07.2015

161
07.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04746/08-15 Лист03-01/1198
(В.Ковальчук) НАРАДА 08.07.2015
Про участь у нараді

162
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

04882/08-15 Лист02-01/3117
(Б.Ложкін) Про відзначення 16.07.2015 25-ої 
річниці прийняття Декларації про державний 
суверенітет України

163
08.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

04795/08-36 Лист05-29/0825
Про погодження звільнення Будко Л.П.

164
06.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04777/08-36 Лист075/01-15
Про погодження призначення Варакути О.І.

165
07.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04779/08-36 Лист075/01-15
Про погодження призначення Семеренка С.О.

166
07.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04888/08-22 Лист01-01-17/0649
Про проведення ямкового ремонту автодоріг

167
07.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04760/08-35 Лист01-20/157
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам філії "Мелітопольська ДЕД"

168
03.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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Орджонікідзевська райадміністрація

04816/08-37 Лист01-21/1553
Про нагородження Чернікової Л.А.

169
06.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

04780/08-36 Лист01-24/444
Про встановлення надбавки

170
01.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04819/08-36 Лист01-24/462
Про погодження стажування Лепетченко А.М.

171
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04837/08-36 Лист01-24/468
Про погодження призначення Дроздова С.В.

172
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04862/08-36 Лист01-20/0740
Про встановлення надбавки Бєлічеву С.А.

173
06.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

04696/08-36 Лист61-35/0640
Про погодження призначення Братіщенка В.М.

174
30.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04863/08-36 Лист61-35/0659
Про погодження призначення Козачка В.В.

175
02.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

04726/08-36 Лист01-07/26/0435
Про погодження призначення Паничевої Н.Ю.

176
03.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04781/08-36 Лист01-07/26/0434
Про погодження призначення Ніконорова К.Б.

177
03.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04864/08-36 Лист01-07/26/0449
Про погодження звільнення Чабана О.О.

178
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

04865/08-36 Лист01-07/26/0450
Про погодження призначення Чабана О.О.

179
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

04732/08-45 Листб/н
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення спроможної територіальної громади

180
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04757/08-45 Лист753/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення спроможної територіальної громади

181
03.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04771/08-27 Лист200/01-32
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на проведення поточного 
ремонту пам`ятника

182
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04838/08-22 Лист01-27/31
ПРОЛЕТАРСЬКА СІЛЬРАДА РОЗІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про автотранспортне сполучення

183
03.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04851/08-32 Лист152/02-01-22
КОХАНІВСЬКА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

184
06.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04903/08-32 Лист226
МОРДВИНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про затвердження виготовлення проекту 
землеустрою

185
08.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів
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04769/08-32 Лист188/02.1-21/03.2
Пропозиції на сесію облради

186
06.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04778/08-45 Лист02.1-26/033/670
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
облради

187
02.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

04817/08-45 Лист03/2-180
Про внесення змін до Порядку

188
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

04789/08-43 Лист22ц/778/4377/15
Про апеляційну скаргу Донєва М.П.

189
02.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04790/08-43 Лист22-ц/778/4377/1
Судова повістка про виклик до суду на 27.07.201

190
03.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04822/08-43 Лист22-Ц/778/4616/1
Про апеляційну скаргу БПФ ""Рутенія-Одеса" що 
діє в інтересах Радченко Р.С.

191
02.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

04901/08-20 Лист07.2-09/445-627
Про стан використання субвенцій

192
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

04721/08-41 Лист6/6315
Про призначення перевірки

193
06.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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04852/08-27 Лист12/5-19/9386
Про розміщення інформації

194
07.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

04905/08-43 Ухвала908/2630/13
Про звільнення самовільно зайнятої земельної 
ділянки

195
07.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

04839/08-22 ЛистЕЕ-1640
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на червень 
2015 р.

196
06.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04798/08-44 Лист859
Про виділення автомобільного транспорту

197
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04835/08-44 Лист873
Про виділення автотранспорту

198
09.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04867/08-44 Лист865
Про надання переліку суб`єктів господарювання, 
учбових закладів, установ області

199
08.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04868/08-44 Лист867
Про придбання речового майна

200
08.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04869/08-44 Лист876
Про проведення наради

201
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04870/08-44 Лист875
Про проведення наради

202
09.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04788/08-43 Лист808/952/15/2121
Про зупинення провадження у справі

203
30.06.2015від

№
від 07.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04904/08-43 Лист808/3177/15
Про апеляційну скаргу Гапона В.А.

204
07.07.2015від

№
від 10.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

04758/08-22 Лист10/939
Про виділення коштів резервного фонду обласного 
бюджету на ремонт пошкоджених ділянок 
автодороги

205
02.07.2015від

№
від 07.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

04802/08-49 Лист59/6/2-717дск
Про передумови до створення надзвичайної 
ситуації з боку ТОВ "Запорізький титано-магнієвий 
комбінат"

206
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04843/08-32 Лист59/11-2721нт
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

207
08.07.2015від

№
від 09.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

04741/08-35 Лист2138/01/07.1-15
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

208
01.07.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Державне агенство з питань електроного урядування

04698/08-47 Лист1/04-1-766
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають опрелюдненню у формі відкритих 
даних"

209
30.06.2015від

№
від 06.07.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова
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Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04797/08-22 Лист134-01/10/5-15
Про розміщення банера

210
07.07.2015від

№
від 08.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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