
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.07.15 по 17.07.15

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
Верховна Рада України

04922/08-01 Закон України542-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо розбудови інституційної спроможності 
Національного банку України

1
18.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04923/08-01 Закон України534-VIII
Про внесення зміни до статті 14 Закону України 
"Про зайнятість населення" щодо надання 
додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню 
батькам та особам, які їх замінюють, які мають на 
утриманні дитину віком до шести років

2
17.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04924/08-01 Закон України526-VIII
Про ратифікацію Імплементаційної угоди між КМУ 
та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про 
перезахоронення радіоактивних відходів, що 
утворилися внаслідок виконання військових 
програм колишнього СРСР в Україні

3
17.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04925/08-01 Закон України548-VIII
Про внесення зміни до Податкового кодексу 
України щодо особливостей оподаткування 
військовим збором грошового забезпечення 
військовослужбовців та інших осіб, які беруть 
безпосередню  участь в АТО

4
18.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04926/08-01 Закон України525-VIII
Про приєднання України до Міжнародної конвенції 
про захист усіх осіб від насильницьких зникнень

5
17.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

04927/08-01 Закон України325-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
особливості державного регулювання діяльності 
суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з 
реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо 
тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у 
необробленому вигляді

6
09.04.2015від

№
від 13.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04928/08-01 Закон України541-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розбудови інституційної 
спроможності Національного банку України

7
18.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05035/08-14 Лист04-33/3-899
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про надання пропозицій до проекту Закону 
України "Про туризм"

8
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народні депутати України

04950/08-10 Депутатське звернення201
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення мешканців Григорівської 
територіальної громади Запорізького р-ну

9
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04951/08-10 Депутатське звернення333-07
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про село Димитрове Оріхівського р-ну

10
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

04952/08-10 Депутатське звернення332-07
НДУ АРТЮШЕНКО І.А.
Про надання допомоги в лікуванні Скляр Марії

11
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

04995/08-33 Листб/н
КОМПАНІЯ LEON GmbH
Про співробітництво

12
06.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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05102/08-13 Лист84/2015
ФОНД НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 06.08.2015

13
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

05073/08-32 Листб/н
МАРАХОВ Д.Ю.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

14
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04946/08-29 Лист7-627
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про привітання Олексія Касьянова

15
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04966/08-24 Лист73
ДП "УКРКОНВЕРСБУД"
Про придбання квартир у 2015 році

16
30.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04984/08-27 Лист02/697
Про надання інформації щодо похованих на 
Кушугумському кладовищі загиблих учасників 
АТО

17
06.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04998/08-47 Лист10096
АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРОНІКА, 
КОМП`ЮТЕРИ, КАСОВІ АПАРАТИ"
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
17-18.09.2015
Про участь у конференції

18
07.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05025/08-21 Лист0/2015/105
ПРЕДСТАВНИЦТВО СЕЙВ ЗЕ ЧІЛДРЕН
Про виділення приміщення Запорізькому 
обласному театру ляльок

19
15.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

3
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05090/08-35 Лист10367/0/14-15/13
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПОГАШЕННЯ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ...
Про виконання протоколу засідання Спільного 
представницького органу сторони роботодавців на 
національному рівні від 11.06.2015

20
10.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Партії та громадські організації

04972/08-22 Лист07/35-138
ВГОІ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"
Про завантаження обсягом робіт підприємств ВГОІ 
УТОГ

21
30.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

05027/08-13 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 12.08.2015

22
15.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05057/08-18 Лист1221/1-15
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" у червні 2015 року

23
08.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

04909/08-03 Постанова469
Про затвердження Положення про спеціалізовані 
служби цивільного захисту

24
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04910/08-03 Постанова475
Про спрощення порядку призначення та надання 
населенню житлових субсидій

25
26.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04911/08-03 Постанова476
Деякі питання діяльності патрульної служби МВС у 
сфері безпеки дорожнього руху

26
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

04912/08-03 Розпорядження702-р
Про підготовку та відзначення у 2015 році 50-річчя 
прем`єри художнього фільму "Тіні забутих 
предків"

27
26.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4



№
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04913/08-04 Протокол селекторної 
наради

28858/0/1-5
(Г.Зубко) Про протокол селекторної наради щодо  
питання матеріально--технічного, ресурсного та 
іншого забезпечення фортифікаційних споруд від 
07.07.2015

28
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04914/08-09 Доручення25717/2/1-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення 
Енергодарської міськради щодо внесення змін до 
Податкового кодексу України

29
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04915/08-09 Доручення29201/0/1-15
(А.Яценюк) Про надання пропозицій щодо 
скорочення видатків бюджетних призначень

30
11.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04916/08-09 Доручення9141/91/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо підготовки 
проектів перспективних планів формування 
територій громад областей

31
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04917/08-09 Доручення24911/6/1-15
(В.Кириленко) Про приведення у належний стан 
пожежної та техногенної безпеки об`єктів

32
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04918/08-09 Доручення28397/1/1-15
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у червні 2015 року

33
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04919/08-09 Доручення20705/5/1-15
(Г.Зубко) Про надання пропозицій щодо 
необхідності перегляду переліку основних 
показників розвитку областей

34
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ паперовий паперова

04920/08-09 Доручення28408/1/1-15
(В.Федорчук) Про розвиток соціально-трудових 
відносин, виникнення колективних трудових спорів 
(конфліктів) у другому півріччі 2015 року

35
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

5



№
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04992/08-09 Доручення29454/0/1-15
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 15.07.2015
Про участь у селекторній нараді

36
14.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ паперовий паперова

04993/08-09 Доручення28848/1/1-15
(О.Паракуда) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про критичну екологічну ситуацію в сел.Балабине 
Запорізького р-ну, що склалася у зв`язку з 
функціонуванням очисних споруд

37
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05008/08-09 Доручення27550/1/1-15
(А.Яценюк) Про медичне забезпечення 
військовослужбовців(АТО)

38
10.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05040/08-09 Доручення29104/1/1-15
(В.Кириленко) Про розгляд  звернення Федерації 
футболу України

39
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05041/08-09 Доручення28801/1/1-15
(В.Кириленко) Про відзначення 16.07.2015 25-ої 
річниці прийняття Декларації про державний 
суверенітет України

40
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05042/08-09 Доручення27953/1/1-15
(В.Кириленко) Про стратегічні цілі головних 
розпорядників бюджетних коштів на 2016-2018 
роки

41
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05043/08-09 Доручення27968/1/1-15
(В.Кириленко) Про виконання постанови КМУ від 
01.03.2015 № 65

42
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05044/08-09 Доручення28111/1/1-15
(Г.Зубко) Про додаткові кошти на енергоносії

43
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

05045/08-16 Лист11790/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО "Асоціація 
транспортного контролю"

44
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05099/08-04 Протокол наради 
(засідання)

29742/0/1-15
(В.Вощевський) Про обмеження руху 
великовагових транспортних засобів автодорогами

45
15.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05100/08-09 Доручення29272/1/1-15
(В.Кириленко) Про забезпеченість фонду оплати 
праці по галузі охорони здоров'я, в тому числі 
індексації грошових доходів

46
15.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

05077/08-37 Лист17-5043/1.21-15
Про нагородження Толмача Ю.І.

47
13.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05079/08-22 Лист11-5087/1.10-15
Про сприяння у збереженні майна об`єктів 
незавершеного капітального будівництва

48
14.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05029/08-23 Лист37-13-1-11/1189
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.07.2015
Про участь у селекторній нараді

49
15.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05084/08-23 Лист37-15-9/11775
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про реалізацію м`ясних консервів та повернення 
коштів до державного бюджету"

50
14.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

04930/08-41 Лист5/5437
Про надання інформації щодо об`єктів 
природно-заповідного фонду України

51
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

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

05086/08-32 Лист5/3-5/8449-15
Про співпрацю та надання інформації

52
13.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05006/08-33 Лист4322-05/21804-0
Про організацію Міжнародних  виставок в 
Казахстані

53
06.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05007/08-33 Лист4323-05/21626-0
Про опитування експортерів

54
03.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05023/08-33 Лист4322-05/21803-0
Про 30-ту Індонезійську торгівельну виставку 
(м.Джакарта)

55
06.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05024/08-33 Лист4322-05/22033-0
Про 42-гу Багдадську міжнародну 
виставку-ярморку

56
08.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05056/08-33 Лист4322-05/22533-0
Про виставкові заходи

57
10.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05085/08-19 Лист2802-07/19347-0
Про методичні рекомендації

58
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05101/08-33 Лист3911-05/23292-0
Про надання інформації щодо залучення 
інвестицій, здійснення заходів з поліпшення 
інвестиційного клімату, проведення моніторингу 
умов інвестиційної діяльності та стану роботи з 
інвесторами

59
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04958/08-22 Лист01/22-1386
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 22-24.09.2015
Про участь у форумі

60
22.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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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

05028/08-22 Лист3637/5/14-15
Про обмеження руху  великовагового 
автотранспорту

61
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

04982/08-37 Лист94218/10-15
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про нагородження Удода Г.М.

62
09.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05034/08-45 Лист5635/16
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Методики формування 
спроможних територіальних громад"

63
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

Міністерство оборони

04955/08-44 Лист220/7432
Про План заходів "Турбота про дітей героїв"

64
06.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05075/08-28 Лист10.01.09/22522
Про надання довідки щодо чисельності наявного 
населення регіону

65
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04931/08-24 Лист7/9-8010
Про надання інформації щодо реалізації 
Загальнодержавної програми реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства

66
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04948/08-24 Лист7/9-7315
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 11.03.2011 № 
238"

67
25.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

04956/08-24 Лист7/18-7728
Про зняття з контролю листів Мінрегіону від 
17.06.2009 № 12/10-641 та від 21.10.2013 № 
7/18-16545

68
06.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

04957/08-24 Лист7/17-7634
Про надання інформації щодо середнього значення 
ринкової вартості І кв.метра загальної площі житла

69
03.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04980/08-24 Лист8/9-2044-15
Про нещасні випадки на підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства

70
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04996/08-22 Лист7/9-8105
Про надання інформації щодо виконання Плану 
скорочення та заміщення споживання природного 
газу

71
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04934/08-35 Лист9778/0/14-15/04
Про недопущення скорочення видатків для 
фінансування організацій соціального захисту

72
02.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04935/08-35 Лист9680/0/14-15/57
Про виконання рішення Міжвідомчої комісії з 
питань охорони дитинства

73
30.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04943/08-35 Наказ625
Про затвердження рішення колегії Міністерства 
соціальної політики від 08.06.2015

74
17.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04954/08-46 Лист10134/0/14-15/17
Про надання списку членів сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню 
участь в АТО, а також інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь в зазначеній 
операції

75
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05074/08-35 Лист
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо медичної, психологічної, професійної 
реабілітації та соціальної адаптації учасників АТО

76
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05089/08-35 Лист10035/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

77
07.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ 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

05091/08-37 Лист10435/0/14-15-0
Про нагородження Васлоян О.К.

78
13.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05092/08-35 Лист10440/0/14-15/08
Про участь у тренінгах 05-07.08.2015 (АТО)

79
13.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05093/08-46 Лист10308/0/14-15/08
Про виділення капітальних вкладень для 
забезпечення житлом осіб пільгових категорій

80
10.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05094/08-21 Лист10199/0/14-15/02
Про забезпечення приміщенням Запорізького 
обласного відділення Фонду соцзахисту інвалідів

81
09.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

04938/08-32 Лист01-01-32/2637
Про винесення питання про зміну територій 
ландшафтних заказників місцевого значення в м. 
Енергодарі на засідання сесії Запорізької обласної 
ради

82
07.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04933/08-37 Лист10428/02-16/01
Про присвоєння почесного звання Малиш В.І.

83
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05078/08-37 Лист10759/01-16/01
Про нагородження Валящука В.В.

84
15.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05018/08-20 Лист2645/02-12-2
Про фінансування з обласного бюджету

85
08.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

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

04937/08-21 Лист01-3991/41
Про клопотання щодо передачі до комунальної 
власності територіальної громади м. Бердянська 
колишнього дитячого садку №29

86
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

04974/08-32 Лист08959/02-21/01
Про виділення земельної ділянки

87
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04949/08-10 Депутатське звернення26-7/а
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про транспортне сполучення в Чернігівському 
районі

88
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04997/08-10 Депутатське звернення68
ДОР ГРАЧОВ С.В.
Про виділення коштів

89
14.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05053/08-10 Депутатське звернення21
ДОР ПЕРТАЯ Г.В.
Про надання інформації щодо Регіональної 
програми підвищення енергоефективності

90
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

04959/08-17 Лист01-26/0820
Про надання інформації щодо стану освоєння 
коштів обласного бюджету

91
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05010/08-17 Лист01-26/0828
Про надання копії постанови КМУ від 04.02.2015 
№ 45

92
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання організаційної роботи 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

05081/08-17 Лист2748/01-11
Про виділення додаткових коштів на виплату 
індексації заробітної плати

93
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05082/08-17 Лист01-26/0831
Про підготовку проектів рішень

94
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05083/08-17 Лист01-26/0833
Про створення робочої групи

95
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05068/08-10 Лист89
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 15.07.2015 № 71

96
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

04969/08-22 Лист51/7434
ВАТ МК "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на липень 2015 р.

97
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04970/08-22 Лист51/7433
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на липень 2015 р.

98
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

05002/08-22 Лист001-40/10316
Про проведення взаєморозрахунків

99
14.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

05000/08-22 Лист38/90
УРОЧИСТИЙ МІТИНГ 27.07.2015
Про участь у заходах

100
10.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

05087/08-32 Лист02/Б/20
Про надання в оренду земельної ділянки

101
13.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Іскра"

05049/08-22 Лист567/21/148-юр
Про підтримку кандидатури Пресняка І.С.

102
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

05088/08-20 Лист54
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Про виділення додаткових коштів

103
15.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

05001/08-22 Листб/н
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
АРХІТЕКТУРИ, ПРОМИСЛОВОСТІ, 
ІНФРАСТРУКТУРИ,...
Про надання інформації щодо мережі автобусних 
маршрутів

104
14.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04964/08-24 Лист18-08/07
ТОВ ТФ "ТРЕМБІТА"
Про продаж квартир у новобудові

105
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04965/08-24 Лист486
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про купівлю житлових квартир у смт. Михайлівка

106
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04991/08-32 Лист190
ТОВ "МРІЯ"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою, щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

107
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

05013/08-18 Лист13-07-15/1
ТОВ "БОЛЕСЛАВ"
Про вирішення конфліктної ситуації

108
13.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05017/08-37 Лист167
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"
Про нагородження Тєлкова М.В. (інші)

109
15.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05019/08-33 Лист707-07/15
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про співробітництво

110
13.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05036/08-22 Лист3167/14
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про сюжет Запорізької телерадіокомпанії "ТВ-5"

111
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05052/08-18 Лист0877
ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС"
Про проведення перевірки

112
13.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05059/08-24 Лист958
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

113
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

04940/08-36 Листб/н
КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про призначення Мірущенка О.П.

114
13.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05033/08-43 Лист7933/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

115
08.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05063/08-41 Лист38/4298
ЗАПОРІЗЬКИЙ РВ ГУМВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛ.
Про надання інформації щодо розгляду протесту 
прокуратури Запорізького р-ну

116
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05064/08-22 Лист150715-3
КП "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення підприємства до Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 

117
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05067/08-45 Лист1607/26
ОФІС РЕФОРМ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про опрацювання проектів рішень

118
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

04986/08-33 Лист41
Про розгляд звернення ТОВ "Болеслав"

119
08.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04981/08-24 Лист969/07
Про надання фінансової підтримки

120
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05060/08-24 Лист03/1994
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

121
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04973/08-18 Лист24
ГО "КУЛЬТУРНЕ ДЖЕРЕЛО"
Про вирішення конфліктної ситуації

122
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04983/08-22 Лист44/06
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ ЗАХИСТ ТА ПРОСВІТА"
Про кандидатуру до складу конкурсного комітету

123
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05051/08-24 Лист60
ГО "АНТИКОРУПЦІЙНА"
Про проведення перевірки

124
13.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05069/08-37 Лист65
ЗАПОРІЗЬКА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З 
ПИТАНЬ КОЗАЦТВА
Про нагородження Кириченка С.П. (інші)

125
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05076/08-27 Лист26
ЗЛБФ "ПОСМІШКА ДИТИНИ"
Про підтримку фестивалю "Коло друзів"

126
13.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

04999/08-24 Листб/н
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

127
14.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05011/08-24 Лист868
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

128
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05030/08-24 Лист50
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

129
15.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05058/08-24 Лист2342
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

130
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05066/08-24 Лист457
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

131
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05070/08-24 Лист02/193
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

132
08.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ паперовий паперова

05072/08-24 Лист3416/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

133
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

04941/08-43 Лист322/752/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі щодо 
поновлення строку звернення Одінцової Г.М. з 
позовом до суду

134
07.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Установи культури

17



№
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

05071/08-37 Лист220/1
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ.В.Г.МАГАРА"
Про нагородження Камлик Т.І. (інші)

135
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

04990/08-32 Лист296
ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації на земельну ділянку

136
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05037/08-22 Лист35-15/2561
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 19-22.10.2015
Про надання фінансової допомоги

137
13.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька ОДА

04945/08-35 Лист01-19/1197
Про розміщення дітей із зони проведення 
антитерористичної операції

138
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05047/08-29 Лист01/19-1197
Про розміщення дітей із зони проведення АТО

139
10.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04979/08-15 Лист43-01/750
(Р.Павленко) Про розгляд звернення БО "РМБФ 
"Регіон-вест"

140
10.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05005/08-15 Лист46-01/2211
(А.Таранов) НАРАДА 17.07.2015
Про участь у нараді

141
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

05009/08-15 Лист02-01/3189
(Б.Ложкін) Про сприяння в проведенні фестивалю 
"З країни в Україну"

142
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05046/08-15 Лист02-01/3215
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю листа АПУ від 
15.12.2010 № 02-01/2854

143
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

04921/08-02 Указ367/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Конституції України

144
27.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05098/08-08 Протокольне доручення1-1/497
За результатами наради Президента України з 
головами облдержадміністрацій за участю 
керівництва ЦОВВ та правоохоронних органів, яка 
відбулася в Одеській області 08.07.2015

145
15.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04962/08-45 Лист1568/01-21
Про підтримку "пілотного проекту"

146
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04960/08-24 Лист01-30/1031
Про закінчення робіт на об`єкті "Капітальний 
ремонт водоводу від насосної станції 1 
мікрорайону до вул. Шкільна в смт. Степнгірськ 
Василівського р-ну"

147
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05095/08-36 Лист01-46/1062
Про погодження призначення Бєлікова А.І.

148
17.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

05096/08-36 Лист01-46/1061
Про погодження призначення Таран Ю.А.

149
17.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05107/08-19 Лист01-21/1067
Про проекти соціальної інфраструктури району

150
17.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

05103/08-28 Лист05-24/0868
Про забезпечення кадрами КЗ "Великобілозерська 
центральна районна лікарня"

151
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

04939/08-20 Лист01-05/0628
Про виділення субвенції Вільнянському району на 
2015 рік

152
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05021/08-36 Лист01-21/0643
Про встановлення надбавки Степаненко О.М.

153
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04988/08-36 Лист078/01-15
Про погодження призначення Міщенко Л.М.

154
09.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05003/08-20 Лист01-09/0749
Про виділення додаткових коштів

155
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

04961/08-20 Лист01-16/0703
Про виділення коштів

156
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
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

04987/08-36 Лист01-16/0669
Про погодження призначення Кириченко Л.В.

157
03.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05026/08-20 Лист01-16/0722
Про виділення коштів

158
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05004/08-36 Лист03-02/57-к
Про погодження призначення Станчевської О.В.

159
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

04978/08-36 Лист03-12/0356
Про погодження призначення Кас`янової Л.М.

160
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05104/08-36 Лист03-12/0365
Про погодження призначення Панова І.В.

161
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04976/08-21 Лист01-24/452
Про передачу мобільної лабораторії

162
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

04989/08-18 Лист1248/01-20
Про вирішення конфліктної ситуації

163
09.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

04963/08-45 Лист794/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про створення робочої групи

164
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання організаційної роботи 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

04968/08-22 Лист153
КОХАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення конфліктної ситуації щодо 
пасажироперевезень

165
08.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05014/08-32 Рішення19
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про неврахування інтересів громади Семенівської 
с/ради під час прийняття розпоряджень головою 
Мелітопольської РДА

166
09.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05015/08-45 Лист263/02-01-18
ЧАПАЄВСЬКА СІЛЬРАДА ПОЛОГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи

167
15.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05022/08-45 Лист810/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

168
14.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

05105/08-37 Лист04-12/0746
Про нагородження Хіврич В.В.

169
17.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

04994/08-34 Лист03/4/4773
Про виділення пально-мастильних матеріалів

170
13.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

05050/08-20 Лист326/9/08-01-13-0
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 23.07.2015
Про участь у засіданні колегії

171
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22



№
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

Головне управління юстиції

05048/08-43 Лист3-19/9568
Про виконавчі провадження щодо стягнення 
заборгованості

172
15.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05106/08-41 Лист03-31/9600
Про внесення змін до діючих нормативних актів

173
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05031/08-43 Ухвала908/3773/15
Про визнання безпідставним розірвання договору

174
09.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05061/08-43 Лист908/3354/15
Про розірвання договору оренди земельної ділянки

175
13.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

05065/08-37 Лист18/01-243
Про нагородження Єропудової І.В.

176
13.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05020/08-44 Лист885
Про передачу будівлі

177
13.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05038/08-44 Лист904
Про  формування нових військових комісаріатів

178
16.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05039/08-44 Лист910
Про Акт перевірки ПАТ "Карлсберг Україна"

179
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05032/08-43 Лист808/1356/15/227
Про Адміністративні позови

180
09.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05062/08-43 Лист808/3759/15/228
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

181
13.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура
23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

04908/08-41 Вимога12015080210000
ПРОКУРАТУРА ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання інформації 

182
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04947/08-41 Лист05/1-1345вих-15
Про надання копій документів

183
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

04932/08-37 Лист02-14-04165
Про нагородження Літвінової Л.М.

184
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05055/08-36 Лист02-11-04175
Про звільнення Демошенка Ю.В.

185
10.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05012/08-22 Лист5/995
Про ситуацію на будівництві автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі

186
13.07.2015від

№
від 15.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

04975/08-20 Лист101/9/2804-23-0
Про участь у роботі комісії

187
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

04985/08-43 УхвалаК/800/29302/15
Про касаційну скаргу Ведмідь В.М.

188
02.07.2015від

№
від 14.07.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Вищий Господарський  суд

04942/08-43 Ухвала908/4919/14
Про увалу суду щодо ТОВ "Будівельник-2007"

189
07.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

24
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04977/08-24 Лист40-304-10/6434
Про надання статінформації щодо прийняття в 
експлуатацію житла

190
09.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна інспекція України з питань праці

04953/08-36 Лист32-50/01-841
Про погодження звільнення Бойченка С.М.

191
06.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

04936/08-45 Лист4849/0/20-15
Про зняття з контролю виконання пп.2 п.4 Указу 
Президента України від 12.06.2013 №327

192
07.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

05054/08-24 Лист8859/13/10-15
НАРАДА 17.07.2015
Про участь у нараді

193
14.07.2015від

№
від 16.07.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

04929/08-22 Лист09/01-1721
Про надання інформації до Реєстру ІТС

194
30.06.2015від

№
від 13.07.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04971/08-21 Лист147-01/15/5-15
Про передачу державного майна

195
13.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05080/08-21 Лист158-01/15/5-15
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про передачу нерухомого майна"

196
16.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

04944/08-27 Лист2980/27/4
Про виконання Указу Президента України від 
24.06.2014 №360

197
10.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія наук України (НАН України)
25
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04967/08-33 Лист04-1/173
ДУ "ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ІМ.М.І.ДОЛІШНЬОГО"
Про проведення аналізу розвитку транскордонного 
співробітництва

198
07.07.2015від

№
від 13.07.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05097/08-36 Лист132/10/11-15
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додаток 25 до постанови КМУ від 
14.08.2013р. № 703 та визнання таким, що втратило 
чинність, розпорядження КМУ від 21.03.2012р. № 
143"

199
07.07.2015від

№
від 17.07.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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