
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.08.15 по 14.08.15

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

05850/08-01 Закон України596-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення регулювання 
відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху

1
14.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05851/08-01 Закон України654-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо створення сприятливих умов для надання 
освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми 
навчальними закладами недержавної форми 
власності

2
17.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05852/08-01 Закон України628-VIII
Про внесення зміни до ст.216 Кримінального 
процесуального кодексу України щодо уточнення 
підслідності Національного антикорупційного 
бюро України

3
16.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

05853/08-01 Закон України610-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про засади 
запобігання і протидії корупції" щодо декларантів, 
які перебувають на військовій службі

4
15.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

05854/08-01 Закон України631-VIII
Про внесення змін до ст.46 Закону України "Про 
запобігання корупції"

5
16.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова



№
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05855/08-01 Закон України609-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо трансфертного ціноутворення

6
15.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05856/08-01 Закон України639-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік"

7
16.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05857/08-01 Закон України650-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
упорядкування діяльності військово-цивільних 
адміністрацій

8
17.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05858/08-01 Закон України652-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування неприбуткових організацій

9
17.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05859/08-01 Закон України655-VIII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо зменшення податкового тиску на платників 
податків

10
17.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05860/08-01 Закон України629-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення системи гарантування 
вкладів фізичних осіб та виведення 
неплатоспроможних банків з ринку

11
16.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05861/08-01 Закон України649-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо порядку переміщення товарів до 
району або з району проведення АТО

12
17.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05862/08-01 Закон України595-VIII
Про місцеві вибори

13
14.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

2
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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

05897/08-01 Закон України648-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державний бюджет України на 2015 рік"

14
17.07.2015від

№
від 13.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

05732/08-10 Депутатське звернення3/709
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення Іщенка В.М. щодо 
встановлення йому статусу інваліда війни

15
31.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05733/08-10 Депутатське звернення250
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів

16
04.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05734/08-10 Депутатське звернення247
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення адміністрації 
Малокатеринівського НВК "Мрія" Запорізького 
р-ну

17
31.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05735/08-10 Депутатське звернення245
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення голови Солоненської 
сільради Вільнянського р-ну щодо відсипки дороги

18
31.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05736/08-10 Депутатське звернення244
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Степаненка В.М. щодо 
ремонту ділянки дороги

19
31.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05737/08-10 Депутатське звернення243
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення мешканців села Червоний 
Яр Оріхівського р-ну щодо ремонту дороги

20
31.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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05836/08-10 Депутатське звернення187/02-08*2408
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Прокоф`євої Л. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування її сина 
Попитайленко О.

21
09.06.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

05784/08-44 Лист358
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ППВ0259
Про надання інформації щодо пільг, які прийняті 
органами місцевого самоврядування області для 
учасників АТО та членів їх сімей

22
25.07.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05944/08-44 Лист1314/4/34/1748
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА  А1314
Про створення автомобільної колони

23
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Заявник

05769/08-32 Листб/н
СОКОЛОВ С.О.
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

24
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05816/08-43 Листб/н
БЕДЛЕЦЬКИЙ Ш.В.
Адміністративний позов щодо поновлення 
пропущеного строку на звернення до суду

25
24.07.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05891/08-32 Листб/н
КРАВЦОВА М.В.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

26
06.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05764/08-31 Лист1201/10516ЕП
ГУДМС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про надання кандидатури до складу робочої групи

27
23.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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05794/08-49 Лист17/5-2872дск
ГУ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ
Про проблеми мобілізації

28
03.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05879/08-36 Лист01/13/633
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про додатковий набір слухачів

29
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05924/08-32 Лист7
ПрАТ "УКРАГРО НПК"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19.06.2014 № 280

30
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

05805/08-45 Лист05-02/72
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про членство в раді голів держадміністрацій

31
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Посольства

05882/08-13 Лист
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН
Про проведення зкстрічі 04-06.11.205

32
13.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05739/08-03 Розпорядження788-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 24-ї річниці незалежності України

33
05.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05740/08-04 Протокол наради 
(засідання)

33213/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол наради з головами 
облдержадміністрацій з актуальних питань 
соціально-економічного розвитку регіонів від 
31.07.2015

34
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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05741/08-04 Протокол селекторної 
наради

33066/0/1-15
(Г.Зубко) Про стан забезпечення учасників АТО 
земельними ділянками відповідно до законодавства 
та реалізації основних положень Закону України 
"Про добровільне об`єднання територіальних 
громад"

35
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05742/08-09 Доручення28648/3/1-15
(Г.Зубко) Про реконструкцію каналізаційних 
очисних споруд у смт. Балабине Запорізького р-ну

36
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05743/08-09 Доручення31341/1/1-15
(Г.Зубко) Про протокольне рішення засідання 
міжвідомчого координаційного штабу (АТО) від 
10.07.2015

37
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05744/08-16 Лист13380/0/2-15
(О.Паракуда) Про розгляд звернення Вільнянської 
міської організації ветеранів

38
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05746/08-49 Доручення1165/1/1-15-ДС
(А.Яценюк) Про вжиття дієвих заходів по 
недопущенню поширенню на території України 
африканської чуми свиней

39
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05792/08-04 Витяг з протоколуВП 83
(А.Яценюк) 4.2. Рішення з окремих питань про 
надання інформації щодо виділених земельних 
ділянок учасникам АТО

40
29.07.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05793/08-09 Доручення31620/2/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про звернення громадян" щодо електронного 
звернення та електронної петиції

41
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05843/08-03 Постанова558
Про схвалення Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2016 рік та 
основних макропоказників економічного і 
соціального розвитку України на 2017-2019 роки

42
05.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

05844/08-03 Постанова568
Про внесення змін до п.4 Порядку здійснення 
медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів

43
05.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05845/08-03 Постанова570
Про внесення змін до Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива

44
05.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05846/08-03 Постанова571
Деякі питання управління державними 
інвестиціями

45
22.07.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05847/08-16 Лист13618/0/2-15
(Н.Гнидюк) КРУГЛИЙ СТІЛ 11.09.2015
Про участь у роботі круглого столу

46
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05848/08-09 Доручення15691/45/1-13
(В.Кириленко) Про відзначення Дня Європи у 2015 
році

47
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05849/08-04 Протокол наради 
(засідання)

33233/0/1-15
Про виготовлення та надсилання 
домогосподарствам комплектів документів, 
необхідних для оформлення житлових субсидій

48
07.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05893/08-04 Протокол наради 
(засідання)

33621/0/1-15
(В.Кириленко) Про актуальні питання збереження 
об`єктів Національного історико-культурного 
заповідника "Гетьманська столиця"

49
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05894/08-09 Доручення32885/1/1-15
(Р.Греба) Про соціальний захист і реабілітацію 
учасників АТО

50
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

05895/08-09 Доручення32268/1/1-15
(В.Вощевський) Про альтернативну (невійськову) 
службу

51
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05933/08-09 Доручення34007/0/1-15
(А.Яценюк) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 14.08.2015
Про участь у селекторній нараді

52
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05934/08-09 Доручення33209/1/1-15
(В.Вощевський) Про забезпечення проведення 
Всеукраїнського Олімпійського уроку та 
Олімпійського тижня

53
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05935/08-09 Доручення32809/1/1-15
(А.Яценюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про Рішення виїзного засідання Комітету ВРУ у 
Львівській області 10.07.2015

54
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05936/08-09 Доручення32684/1/1-15
(В.Вощевський) Про засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМУ 
31.07.2015

55
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05869/08-23 Лист37-13-1-11/1367
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.08.2015
Про участь у селекторній нараді

56
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05865/08-32 Лист5/3-6/9819-15
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 13.08.2015
Про участь у засідання робочої групи

57
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05887/08-36 Лист2202-14/26142-0
Про погодження звільнення Шабанова О.В.

58
07.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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 інформаційної політики

05880/08-27 Лист12-08/02
Про розповсюдження сюжетів на носіях зовнішньої 
реклами на території області

59
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05965/08-27 Лист14-08/01
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 18.08.2015
Про участь у засіданні комісії

60
14.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05750/08-22 Лист4074/18/14-15
Про протокол наради з питань доступності 
транспортно-дорожнього комплексу та галузі 
поштового в`язку для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

61
05.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

05752/08-31 Лист657/18/15-15
Про корегування статистичних даних щодо 
кількості релігійних організацій

62
03.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05884/08-37 Лист639/8/15-15
Про нагородження Жолудь Л.В.

63
30.07.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05748/08-29 Лист6352/5.1
Про розроблення місцевих програм з розвитку 
фізичної культури і спорту

64
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05795/08-29 Лист6483/3.3
УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ КМУ 18.08.2015
Про участь у заходах

65
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05898/08-37 Лист6444/8.2
Про нагородження Надтоки О.О. та Сватьєва А.В.

66
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

05757/08-44 Лист220/8799
Про прийняття до комунальної власності 
територіальних громад житлового фонду, об`єктів 
комунального призначення та інженерних мереж 
Міноборони органами місцевого самоврядування 
області

67
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

05731/08-29 Лист1/11-11505
Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
"Сокіл" ("Джура") 13-24.08.2015

68
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05950/08-28 Лист3.32-53/488-15.5
Про розгляд листа Мелітопольського 
міськрайонного суду

69
31.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05747/08-19 Лист7/31-9355
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку та Методики проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики"

70
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05754/08-35 Лист7/10-9263
Про надання інформації структурним підрозділам з 
питань соціального захисту населення

71
05.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05761/08-24 Лист7/9-9394
Про надання інформації щодо кількості 
встановлених в будинках приладів обліку спожитої 
теплової енергії

72
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05762/08-35 Лист7/9-9306
Про надання інформації структурним підрозділам з 
питань соціального захисту населення

73
05.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

05806/08-45 Лист7/13-9508
Про надання інформації щодо дати проведення 
сесії облради

74
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05834/08-45 Лист7/13-9545
Про надання матеріалів для використання в роботі

75
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05842/08-33 Лист7/12-9334
Про надання пропозицій для участі в кредитній 
програмі

76
06.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05867/08-33 Лист7/31-9491
Про надання переліку проектів транскордонного 
співробітництва 

77
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05868/08-46 Лист7/7-9532
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу, який буде забезпечувати ведення 
Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

78
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05883/08-22 Лист7/10-9572
Про надання інформації щодо заборгованості 
теплопостачальних підприємств

79
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05885/08-24 Лист7/10-9565
Про доведення до підприємств структуру 
електронного списку пільговиків

80
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05751/08-35 Лист11731/0/14-15/17
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 17.09.2015
Про участь у роботі круглого столу

81
05.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05755/08-35 Лист11815/0/14-15/56
Про співпрацю з Академією фінансового 
управління Мінфіну України

82
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05759/08-35 Лист10587/0/14-15/24
Про внесення змін до деяких наказів 
Мінсоцполітики

83
14.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
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

05819/08-35 Лист12063/0/14-15/13
Про виконання у встановлені терміни рішення 
засідання Комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат від 30.07.2015

84
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05835/08-35 Лист12100/0/14-15/5
Про комплект документів для призначення 
субсидій

85
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05919/08-30 Лист12112/0/14-15/57
Про утворення центрів соціальної підтримки дітей 
та сім`ї

86
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

05881/08-32 Лист01-01-32/3097
Про зміну територій ландшафтних заказників 
місцевого значення в м. Енергодар

87
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05771/08-41 Лист02-36/596-2
Про включення м. Мелітополя до проекту 
створення нової патрульної служби

88
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

05820/08-20 Лист02-15/615-3
Про узгодження спільного протокольного рішення

89
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05939/08-22 Лист02-12/624-3
Про придбання бульдозеру

90
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05948/08-34 Лист2239/02-25-3
Про проведення командно-штабного навчання 
цивільного захисту в м.Мелітополь

91
10.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Токмацька міська рада

05925/08-20 Лист262
Про визначення розпорядника бюджетних коштів

92
07.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05886/08-10 Депутатське звернення41/4-А
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про зняття з порядку денного сорок п`ятої сесії 
облради шостого скликання кадрових питань

93
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласна рада

05825/08-17 Лист01-26/0977
ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ОБЛРАДИ 14.08.2015
Про участь у позачерговій сесії

94
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05840/08-17 Лист3067/01-03
Про надання інформації щодо відомостей про 
надходження до місцевих бюджетів

95
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05841/08-17 Лист01-26/0974
Про протокол наради з питання щодо забезпечення 
закладів охорони здоров`я області 
імунобіологічними препаратами (вакцинами)

96
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05941/08-17 Лист2824/01-13
Про звернення головного лікаря КУ "Обласна 
інфекційна клінічна лікарня" ЗОР Шинкаренка В.Л.

97
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05942/08-17 Лист01-26/0985
Про надання пропозицій щодо доцільності 
продовження контракті з керівниками

98
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

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

05920/08-10 Лист95
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 11.08.2015 № 75

99
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

05943/08-22 Лист1/06-01-496
Про оприлюднення проекту наказу "Про внесення 
змін до Порядку регулювання діяльності 
автостанцій"

100
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05779/08-22 Лист53/8505
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду серпня 2015 р Концерн "Міські теплові 
мережі"

101
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05780/08-22 Лист53/8506
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду серпня 2015 р КП "Соцкомуненергія"

102
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

05789/08-22 Лист006-05/11490
Про погодження проекту Інвестиційної програми 
на 2016 рік

103
04.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05837/08-22 Лист007-41/11880
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

104
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

05802/08-37 Лист1342/ОК
Про нагородження Труша М.І.

105
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Банки

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

05787/08-20 Лист32-05/227/2606
ПАТ "ОЩАДБАНК"
Про затвердження Програми відшкодування 
частини кредиту або процентів ОСББ та ЖБК за 
рахунок коштів обласного бюджету

106
07.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

05874/08-37 Лист3235
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3029
Про нагородження Нарадки І.М. (інші)

107
05.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05875/08-44 Лист1125/Б
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про виготовлення зразків блоків для 
військовослужбовців (АТО)

108
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

05781/08-32 Лист08-30/19216
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

109
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05775/08-32 Лист368
ТОВ "ІНДУСТРІЯ ЛТД"
Про відновлення меж земельної ділянки

110
07.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05788/08-24 Лист72
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

111
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05799/08-44 Лист06/08
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про перенесення терміну виконання робіт

112
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05801/08-37 Лист3811/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Тягнирядно В.В. (Інші)

113
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

05803/08-22 Лист518
ТОВ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"
Про сприяння в реалізації продукції

114
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05830/08-46 Лист84
ТОВ "АРМАС"
Про придбання квартир

115
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05876/08-37 Лист01/01/4600
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦЗ ТА БЖ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Герасимова М.Г.

116
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05927/08-24 Лист421
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

117
06.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05932/08-38 Лист69
ГО "НАРОДНА РАДА М.ОРІХОВА І 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ"
Про кадрові призначення

118
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05763/08-24 Лист504
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про узгодження розрахунку обсягу заборгованості 
з різниці в тарифах

119
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05811/08-43 Лист19004/3
КОМУНАРСЬКИЙ ВДВС ЗМУЮ
Про можливе поновлення виконавчих проваджень

120
30.07.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05870/08-20 Лист481/11-04
Про фінансування природоохоронного заходу

121
07.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05916/08-32 Листб/н
ПП "ТРЕД-ЮНІОН"
Про надання дозволу на викуп та проведення 
експертної оцінки  земельної ділянки

122
13.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05963/08-43 Адвокатський запит198
АДВОКАТ НОЛБАН С.Л.
Про надання копій документів

123
14.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05774/08-32 Лист24
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ УТМР"
Про відкриття полювання

124
04.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05778/08-38 Лист270
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ЛЮСТРАЦІЇ ТА 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"
Про  трудові відносини  з Ксензовим Є.О.

125
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05786/08-37 Лист203
ЗОГО "АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Про нагородження Конька О.В.

126
07.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05878/08-44 Лист15/П
БО "БФ "ГОЛОС НАРОДНОЇ РАДИ"
Про надання спонсорської допомоги (АТО)

127
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05923/08-37 Лист15-08/21-1
ЗООГ "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ ПРИКОРДОННИХ 
ВІЙСЬК"
Про нагородження Сергача О.І. (інші)

128
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05969/08-38 Лист176
ЗОГО "НАРОДНИЙ ЗАХИСТ"
Про зняття з порядку денного сорок п`ятої сесії 
облради шостого скликання кадрових питань

129
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

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

05772/08-20 Лист231
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про розрахунки за теплопостачання Вільнянської 
райдержадміністрації

130
05.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05790/08-24 Лист367
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про узгодження розрахунку обсягу заборгованості 
з різниці в тарифах

131
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05873/08-28 Лист5812
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про повторне оголошення процедури закупівлі

132
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська ОДА

05838/08-26 Лист1/32-2691
Про реалізацію проекту "З Луганщиною разом!"

133
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05730/08-15 Лист03-01/1650
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
виконання заходів шостої черги часткової 
мобілізації

134
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05738/08-15 Лист03-01/1646
(В.Ковальчук) Про зняття з контролю доручень 
Президента України від 06.06.2011 № 1-1/1108 та 
від 16.09.2010 № 1-1/2169; листів від 06.03.2017 № 
02-02/607 та від 12.08.2013 № 04-01/1034

135
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05896/08-15 Лист03-01/1725
(В.Ковальчук) Про зняття з контролю листа 
Секретаріату Президента України від 18.11.2009 № 
03-02/902

136
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Президент України
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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

05745/08-02 Указ469/2015
Про утворення військово-цивільних адміністрацій

137
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05937/08-02 Указ471/2015
Про заходи у зв`язку з 75-ми роковинами трагедії 
Бабиного Яру

138
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05829/08-20 Лист01-17/892
Про виділення субвенції

139
03.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05872/08-36 Лист01-32/905
Про погодження призначення Бабак І.В.

140
05.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05768/08-36 Лист01-46/1197
Про погодження призначення Лисенко І.Л.

141
10.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05822/08-37 Лист01-46/1222
Про нагородження Ткачука М.П.

142
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05938/08-36 Лист1215/01-21
Про збільшення штатної чисельності

143
11.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05947/08-36 Лист01-46/1227
Про погодження призначення Бабаніної Н.М.

144
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

05804/08-32 Лист01-26/0897
Про надання роз`яснення щодо застосування 
діючого законодавства

145
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація
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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

05889/08-23 Лист01-01-12/0697
Про ситуацію, що склалася у ДП "ДГ 
Соцземлеробство"

146
07.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05967/08-36 Лист01-01-31/0686
Про погодження призначення Нежурка Ю.М.

147
04.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05968/08-20 Лист01-01-27/1/713
Про виділення коштів

148
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05800/08-20 Лист01-05/0693
Про виділення коштів

149
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

05808/08-44 Лист094/01-95
Про оповіщення військовозобов`язаних

150
07.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05809/08-44 Лист090/01-45
Про забезпечення блокпостів

151
04.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05921/08-36 Лист099/01-15
Про погодження призначення Гришаєвої Л.С.

152
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05922/08-37 Лист090/01-15
Про нагородження Коростельова О.Ю.

153
05.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05946/08-37 Лист101/01-16
Про нагородження Ніколаєнка М.А.

154
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

05970/08-24 Лист098/01-31
Про корегування проектно-кошторисної 
документації

155
11.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05940/08-34 Лист01-01-13/0771
Про виділення коштів для вирішення питання 
підтоплення населених пунктів району

156
11.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

05817/08-37 Лист01-16/0784
Про присвоєння почесного звання"Мати-героїня" 
Волоніц Л.А.

157
07.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05818/08-37 Лист01-16/0785
Про присвоєння почесного звання"Мати-героїня" 
Вінніковій О.І.

158
07.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05777/08-20 Лист1397/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

159
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05951/08-20 Лист1364/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

160
29.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05823/08-36 Лист01-01-16/1185
Про погодження проходження стажування 
Чмельової В.В.

161
07.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05966/08-37 Лист01-36/0908
Про нагородження Крот С.В.

162
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація
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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

05773/08-27 Лист01-10/0405
Про інформаційний простір в районі

163
24.07.2015від

№
від 11.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05776/08-20 Лист01-10/0426
Про виділення додаткових коштів

164
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05824/08-36 Лист01-07/0445
Про погодження призначення Тумарченка К.П.

165
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

05767/08-36 Лист01-07/26/0522
Про погодження стажування Галабурди Г.В.

166
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05810/08-32 Лист01-07/26/0548
Про відкриття полювання

167
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05826/08-36 Лист01-07/26/0521
Про погодження звільнення Чабана О.О.

168
06.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05770/08-45 Лист287
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

169
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05831/08-45 Лист286
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи

170
07.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05877/08-45 Лист952/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання висновку

171
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ 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

05949/08-33 Лист02-01-25/0677
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про включення до переліку інвестиційних проектів

172
13.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

05828/08-37 Листб/н
Про нагородження Доценка О.І.

173
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

05827/08-37 Листб/н
Про нагородження Церетелі Л.Г.

174
12.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

05926/08-45 Лист04-12/0799
Про розмноження примірників з грифом "Для 
службового користування"

175
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

05766/08-37 Листб/н
Про нагородження Давиденка Ю.П. (інші)

176
10.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

05952/08-43 Лист22-ц/778/4961/1
Про апеляційну скаргу Чуприни Р.О.

177
07.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05953/08-43 Лист22-ц/778/4141/1
Судова повстка про виклик до суду на 06.10.2015

178
11.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05954/28-43 Лист22-ц/778/4141/1
Про апеляційну скаргу Ведмідь В.М.

179
07.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05807/08-20 Лист07.2-09/503-713
Про стан використання субвенцій

180
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ 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

05760/08-41 Лист5/2320
Про надання інформації щодо військових частин та 
підрозділів ЗС України, що дислокуються на 
території області та над якими здійснюється 
шефство місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування

181
07.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

05866/08-41 Лист10/3-392
Про забезпечення безпеки дорожнього руху

182
11.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

05839/08-37 Лист6429/06
Про нагородження Висоцької Г.В. (інші)

183
03.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

05945/08-47 Лист05-20/9711
Про надання оргтехніки 21.08.2015

184
12.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05813/08-43 Ухвала908/3773/15
Про визнання безпідставним розірвання договору

185
04.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

05765/08-20 Лист08-02-15-15/503
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за І півріччя 2015 року

186
06.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ 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
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05798/08-20 Лист08-08-15-15/513
Про надання інформації щодо будівництва 
інженерних споруд

187
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

05832/08-22 ЛистЕЕ-1944
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на червень 
2015 р.

188
06.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05833/08-24 ЛистВ.о.Н-21/858
Про перегляд "Правил приймання стічних вод 
підприємств в систему каналізації м.Запоріжжя"

189
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05928/08-32 ЛистПл/324
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

190
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05929/08-32 ЛистПЛ/325
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

191
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ паперовий паперова

05930/08-32 ЛистПЛ/323
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

192
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05931/08-32 ЛистПл/322
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

193
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05956/08-32 ЛистНГ-9/1071
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування

194
30.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05957/08-32 ЛистНГ-9/1068
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування

195
30.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05958/08-32 ЛистНГ-9/1073
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування

196
30.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05959/08-32 ЛистНГ-9/1072
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування

197
30.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05960/08-32 ЛистНГ-9/1067
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування

198
30.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05961/08-32 ЛистНГ-9/1070
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування

199
30.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05962/08-32 ЛистНГ-9/1069
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне 
користування

200
30.07.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

05890/08-22 Лист20-15-160
Про кількість домогосподарств

201
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05782/08-44 Лист1018
Про стан виконання мобілізаційних заходів шостої 
черги часткової мобілізації в області 

202
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05871/08-44 Лист1027
Про надання інформації щодо комісії з питань 
альтернативної служби у Запорізькій 
облдержадміністрації

203
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05918/08-49 Лист1053дск
Про перелік військових частин та підрозділів 
Збройних Сил України, що дислокуються на 
території області

204
13.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05812/08-43 Лист808/4368/15/251
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

205
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05814/08-43 Лист808/952/15/2513
Про залишення позовної заяви без розгляду

206
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

05791/08-21 Лист02-06-04895
Про надання інформації щодо майна ДТСААФ

207
10.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05783/08-22 Лист10/1246
Про залучення представників громадських 
організацій до роботи на пунктах 
габаритно-вагового контролю

208
05.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05917/08-41 Лист59/31/660
Про надання копій документальних матеріалів

209
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05864/08-39 Постанова174
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
28.10.2008 № 58

210
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
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Форма зберігання 
документа

05899/08-39 Постанова156
Про форми посвідчень суб`єктів та інших учасників 
виборчого процесу з виборів депутатів ВР АР 
Крим, обласних, районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів та старост сіл, селищ

211
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05900/08-39 Постанова170
Про розмір грошової застави на чергових місцевих 
виборах

212
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05901/08-39 Постанова160
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови ЦВК від 06.06.2014 № 778

213
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05902/08-39 Постанова161
Про нормативні вимоги до приміщень 
територіальних і дільничних виборчих комісій з 
виборів депутатів ВР АР Крим, обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів 
та старост сіл, селищ і приміщень для голосування, 
перелік та нори забезпечення цих комісій 
транспортними засобами, засобами зв`язку,...

214
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05903/08-39 Постанова163
Про Порядок проведення жеребкування щодо 
включення кандидатур до складу територіальних 
комісій з виборів депутатів обласних, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних 
рад, сільських, селищних, міських голів та старост 
сіл, селищ

215
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05904/08-39 Постанова164
Про Порядок проведення жеребкування щодо 
визначення номерів місцевих організацій 
політичних партій для розміщення їх назв у 
виборчому бюлетені з виборів  депутатів ВР АР 
Крим, обласних, районних, міських, районних у 
містах рад для голосування в багатомандатному 
виборчому окрузі

216
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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(адресат)
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05905/08-39 Постанова165
Про плакати, що роз`яснюють порядок голосування 
та відповідальність за порушення законодавства 
про місцеві вибори

217
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05906/08-39 Постанова166
Про форму виборчого списку кандидатів у 
депутати  ВР АР Крим, обласної, районної, міської, 
районної у місті ради, висунутих місцевою 
організацією політичної партії в багатомандатному 
виборчому окрузі

218
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05907/08-39 Постанова177
Про форми виборчих документів дільничних 
виборчих комісій з виборів депутатів ВР АР Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів та старост сіл, селищ

219
11.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05908/08-39 Постанова157
Про форми списків виборців та інших виборчих 
документів для підготовки та проведення 
голосування з місцевих виборів

220
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05909/08-39 Постанова169
Про зразки та опис вивісок виборчої комісії ВР АР 
Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, 
селищної, сільської виборчої комісії та дільничних 
виборчих комісій з місцевих виборів звичайних і 
спеціальних виборчих дільниць

221
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05910/08-39 Постанова168
Про зразок та опис печаток територіальних і 
дільничних виборчих комісій з виборів  депутатів 
ВР АР Крим, обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 
селищ і штампа "ВИБУВ"

222
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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05911/08-39 Постанова173
Про Порядок спеціального інформаційного 
забезпечення и проведення виборів депутатів ВР 
АР Крим, обласних, районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів та старост сіл, селищ

223
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05912/08-39 Постанова158
Про форми іменних запрошень на місцеві вибори

224
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05913/08-39 Постанова155
Про форми подань щодо кандидатур до складу 
виборчих комісій що здійснюють підготовку та 
проведення виборів депутатів ВР АР Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних 
міських голів та старост сіл, селищ 

225
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05914/08-39 Постанова154
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення чергових 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 25.10.2015

226
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05915/08-39 Постанова153
Про першочергові заходи, необхідні для реалізації 
Закону України "Про місцеві вибори"

227
10.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

05888/08-44 Лист0.43-9034/0/6-15
Про корегування пропозицій до проекту Державної 
цільової правоохоронної програми "Облаштування 
та реконструкція державного кордону" на період до 
2020 року

228
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Вищий Господарський  суд

05815/08-43 Ухвала908/6262/14
Про касаційну скаргу ТОВ "Будівельник-2007"

229
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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Державна інспекція України з безпеки на наземному 
транспорті

05796/08-22 Лист1348/11/16-15
Про надання інформації щодо приміських та 
міжміських автобусних маршрутів загального 
користування, що не виходять за межі території 
області

230
07.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з лікарських засобів

05785/08-36 Лист10946-2.0.1/17-1
Про погодження звільнення Кім К.Б.

231
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05756/08-34 Лист02-11290/262
Про комплексну перевірку стану реалізації 
державної політики у сфері цивільного захисту

232
31.07.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05821/08-34 Лист01-11834/172
Про стан протипожежного захисту природних 
екосистем

233
11.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

05749/08-35 Лист2606/01/09.4-15
Про проведення перевірки інформаційних даних 
щодо громадських об`єднань

234
03.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05753/08-35 Лист2605/01/10-15
Про надання інформації щодо використання коштів 
за бюджетною програмою 2505170 (АТО)

235
03.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05797/08-35 Лист2662/01/08.3-15
Про забезпечення постраждалих учасників АТО 
санаторно-курортним лікуванням

236
06.08.2015від

№
від 11.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05892/08-35 Лист2740/01/09.3-15
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 18.08.2015
Про участь у засіданні колегії

237
12.08.2015від

№
від 13.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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05955/08-35 Лист2651/01/09.1-15
Про надання інформації щодо укладених договорів 
на закупівлю житла учасникам АТО

238
06.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05863/08-44 Лист2300/16-9-1
Про надання інформації щодо виконання п.1.11 
рішення Ради національної безпеки і оборони 
України

239
10.08.2015від

№
від 12.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05964/08-44 Лист2340/21-4-3
МІЖВІДОМЧА НАРАДА 18.08.2015
Про участь у міжвідомчій нараді

240
14.08.2015від

№
від 14.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Фонд державного майна України

05758/08-21 Лист10-24-14007
Про державний житловий фонд

241
05.08.2015від

№
від 10.08.2015
№ Указ паперовий паперова

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