
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.08.15 по 31.08.15

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

06259/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження трудового колективу КУ 
"Кіровський будинок інвалідів" ЗОР

1
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

06188/08-10 Депутатське звернення04-25/15-859
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про розгляд колективного звернення представників 
ГО області щодо ситуації в КУ "Обласна 
інфекційна клінічна лікарня"

2
17.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06191/08-10 Депутатське звернення04-25/15-869
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про розгляд звернення Чернишової О.А. щодо 
забезпечення її необхідною медичною допомогою 
за бюджетні кошти

3
17.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06349/08-14 Лист04-23/13-1129
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про стан підготовки навчальних закладів до 
2015/2016 навчального року

4
26.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

06189/08-10 Депутатське звернення283
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Остапова В.О. щодо 
процедури оформлення на пільговий облік в органи 
соцзахисту для виплати компенсації та на чергу для 
отримання житла

5
18.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06190/08-10 Депутатське звернення273
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Литвина М.М. щодо 
отримання 2 га землі для ведення особистого 
селянського господарства

6
17.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06291/08-14 Лист367/ЗОР/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про прискорення розробки та прийняття програми 
розвитку і використання української мови в області

7
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

06245/08-36 Лист23-11/438
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про проведення навчання

8
25.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06367/08-22 ЛистВ.о.Н-21/898
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію перевезень пільгових категорій 
громадян у внутрішньодержавному та 
міжнародному (дальньому) сполученні

9
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06382/08-22 Лист473
ЦЕНТР РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО 
ВИРОБНИЦТВА
Про проведення конференції (08.09.2015)

10
10.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06386/08-27 Лист08/25-01
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГО "СЕРЦЕ ДО 
СЕРЦЯ"
Про проведення конкурсу малюнків "Здай кров 
заради життя" 

11
25.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

06305/08-37 Лист320/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Солодовника І.В.

12
25.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Релігійні організації

2
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06317/08-31 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про ініціювання семінару для державних 
службовців

13
28.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

06363/08-43 Лист320/1669/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про рішення суду по справі від 06.08.2015 
№320/1669/15-ц

14
06.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06178/08-04 Витяг з протоколуВП 88
1. Про соціально-економічний стан Черкаської та 
Чернігівської областей

15
12.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06179/08-04 Протокол наради 
(засідання)

32954/10/1-15
(А.Яценюк) Протокол засідання Міжвідомчої 
робочої групи з питань реалізації заходів з 
енергоефективності та спрощення порядку надання 
житлових субсидій

16
20.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06180/08-16 Лист14272/0/2-15
(В.Федорчук) Про Анкету представника органу 
виконавчої влади, відповідального за організацію 
доступу до публічної інформації

17
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06181/08-09 Доручення35011/0/1-15
(А.Яценюк) Про рішення РНБОУ від 20.07.2015 
"Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз 
державній безпеці"

18
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06182/08-09 Доручення32879/1/1-15
(А.Яценюк) "Про Рахункову палату"

19
20.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3



№
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06183/08-09 Доручення33323/1/1-15
(В.Вощевський) Про впорядкування 
автотранспортних перевезень

20
22.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06184/08-09 Доручення31861/1/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо загальних 
обсягів державних капітальних вкладень на 
розроблення та реалізацію державних 
інвестиційних проектів

21
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06185/08-09 Доручення33812/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про державний бюджет України на 2015 рік"

22
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06219/08-16 Лист14389/0/2-15
(А.Яценюк) ЗАСІДАННЯ КМУ 26.08.2015
Про участь у засіданні КМУ

23
25.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06260/08-04 Витяг з протоколуВП 89
(А.Яценюк) 1. Про соціально-економічний стан 
Харківської та Сумської областей

24
19.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06261/08-04 Витяг з протоколуВП 89
(А.Яценюк) 7.6. Рішення з окремих питань щодо 
проведення звіряння даних в абонентській базі 
споживачів (населення) скрапленого газу з 
спеціалізованими підприємствами з реалізації 
скрапленого газу населенню у побутових балонах

25
19.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06262/08-03 Постанова604
Деякі питання виплати одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера внаслідок поранення (контузії, травми 
або каліцтва), отриманого під час надання 
волонтерської допомоги в районі проведення АТО, 
бойових дій та збройного конфлікту

26
19.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06263/08-03 Постанова609
Про затвердження переліку органів ліцензування та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов КМУ

27
05.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06264/08-09 Доручення34287/1/1-15
(В.Кириленко) Про стан місць масового відпочинку 
на водних об`єктах України

28
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06265/08-09 Доручення34728/1/1-15
(В.Кириленко)  КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про забезпеченість хворих з пересадженими 
органами імуносупресивними препаратами

29
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06266/08-09 Доручення26280/5/1-15
(В.Кириленко) Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету 

30
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06267/08-09 Доручення24524/7/1-15
(В.Вощевський) Про проведення 16-18.09.2015 
розширеного засідання Президії ТПП

31
22.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06310/08-09 Доручення34817/1/1-15
(В.Кириленко) Про проведення обстеження 
багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу

32
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06313/08-49 Доручення1259/1/1-15-ДС
(А.Яценюк) Про проведення навчання 
08-10.09.2015 та 03-05.11.2015

33
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06341/08-09 Доручення8587/6/1-15
(В.Кириленко) Про виконання розпорядження 
КМУ від 31.03.2015р. № 359-р " Про затвердження 
плану заходів щодо медичної, психологічної, 
професійної реабілітаційної та соціальної адаптації 
учасників АТО"

34
26.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

5



№
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06342/08-09 Доручення34527/1/1-15
(О.Паракуда)  Про звернення Кирилівської 
селищної ради Якимівського району Запорізької 
області щодо проведення перевірок Комунального 
підприємства "Жилкомсервіс"

35
26.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06192/08-21 Лист3211-02/27636-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про віднесення цілісного майнового комплексу 
ДП полімерних виробів "Медвироб" до сфери 
управління Запорізької облдержадміністрації"

36
20.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06193/08-33 Лист05/27902-06
Про надання інформації щодо установ комунальної 
власності, що сприяють залученню інвестицій у 
регіоні

37
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06248/08-33 Лист4322-05/28144-0
Про Міжнародну виставку у м. Астана 
17-18.10.2015

38
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06249/08-33 Лист4322-05/28007-0
Про Перший Форум високого рівня у м. Тбілісі 
15-16.10.2015

39
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06250/08-33 Лист4322-05/28146-0
Про туристичну ярмарку в Республіці Узбекистан 
05-07.10.2015

40
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06251/08-33 Лист4322-05/28006-0
Про виставки та ярмарки у м. Будапешт 
23-27.09.2015

41
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06252/08-33 Лист4322-05/28145-0
Про  Міжнародний ярмарок у м.  Гавана 
02-07.11.2015

42
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

06345/08-22 Лист3232-06/28597-0
Про надання кандидатур до складу робочої групи

43
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06370/08-27 Лист4322-05/28686-0
Про проведення міжнародної виставки "Туризм і 
подорожі" в Туркменістані (29.09-30.09.2015)

44
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06372/08-27 Лист4322-05/28685-0
Про проведення міжнародної виставки "Rakhaa 
Expo 2015" в Йорданії (12.10-15.10.2015)

45
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06387/08-27 Лист4322-05/28804-0
Про проведення міжнародної виставки "Flanders 
International Trade Expo"

46
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство культури

06206/08-27 Лист1839/13/14-15
Про проведення Днів європейської спадщини

47
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06231/08-27 Лист710/7-1/15-15
Про список діячів культури РФ, дії яких створюють 
загрозу національній безпеці України

48
21.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06186/08-29 Лист6759/4.5
Про розгляд листа КДЮСШ СК 
"Першотравневець"

49
20.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

06220/08-44 Лист6505
Про сприяння в розміщенні військової частини 
3057 Національної гвардії України

50
20.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06308/08-44 Лист220/9342
Про погодження проекту Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

51
20.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06346/08-44 Лист220/9478
Про погодження проекту постанови

52
26.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06356/08-44 Лист343/1/6071
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про продовження дії Договорів про делегування 
функцій замовник будівництва інженерних споруд

53
29.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06187/08-45 Лист7/13-10000
Про надання кандидатури до складу робочої групи

54
20.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06195/08-19 Лист7/19-10115
Про надання переліку інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку

55
25.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06196/08-19 Лист3031-07/27306-0
Про виконання нормативно-правових актів, 
доручень КМУ, листів Мінекономрозвитку

56
18.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06211/08-46 Лист7/17-9629
Про надання необхідних статистичних даних

57
12.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06229/08-24 Лист7/9-10089
Про оснащення підприємств комунальної 
теплоенергетики засобами технологічного обліку 
відпуску теплової енергії

58
21.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06247/08-19 Лист7/31-10208
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-НАРАДА ТА 
МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУС 
03-04.09.2015
Про участь у заходах

59
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06277/08-28 Лист19.1-07/580/2728
ЗАСІДАННЯ ГРУПИ КООРДИНАЦІЇ ПРОЕКТУ 
28.08.2015
Про участь у засіданні

60
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06278/08-24 Лист7/9-10109
Про Закон України "Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному будинку"

61
21.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06300/08-24 Лист7/9-10279
Про надання інформації щодо виконання завдань, 
визначених пп.7; 9;  14; 15 Плану заходів

62
27.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06301/08-24 Лист7/9-10281
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.09.2015
Про участь у селекторній нараді

63
27.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06303/08-24 Лист7/9-10147
Про охорону об`єктів життєзабезпечення населення

64
25.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06307/08-24 Лист7/10-10216
Про друк інформації щодо програми житлових 
субсидій на зворотному боці платіжних квитанцій

65
06.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06344/08-19 Лист7/31-10355
Про проведення онлайн-наради щодо переліку 
показників оцінки соціально-економічного 
розвитку

66
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06350/08-35 Лист7/10-10353
Про розміщення інформації щодо житлових 
субсидій

67
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06362/08-24 Лист7/9-10109
Про прийняття Закону України "Про особливості 
здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку" №417-VII

68
21.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06204/08-30 Лист12113/0/14-15/57
Про діяльність закладів соціального захисту дітей

69
12.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06210/08-30 Лист12678/0/14-15/57
Про супроводження прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, сімей опікунів, 
піклувальників в яких виховуються діти 
підліткового віку

70
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06332/08-35 Лист13028/0/14-15/11
Про посилення відповідальності щодо здійснення 
оздоровлення та санаторне-курортне лікування 
громадян

71
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06348/08-35 Лист4412/0/10-15/57
Про підготовку щорічної державної доповіді про 
становище дітей в Україні за підсумками 2014 року

72
19.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06351/08-46 Лист13058/0/14-15/17
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

73
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06371/08-35 Лист12846/0/14-15/24
Про направлення копій наказів

74
26.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06373/08-35 Лист12790/014-15/01
Про влаштування підопічних Слов`янського 
психоневрологічного інтернату Донецької області

75
25.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06374/08-35 Лист12666/0/14-15/01
Про відзначення Міжнародного дня громадян 
похилого віку

76
21.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

06230/08-20 Лист31-05130-13-8/2
Про надання розподілу видатків за кодами 
економічної класифікації

77
25.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ 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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06360/08-20 Лист31-05110-14-26/
Про складання проектів місцевих бюджетів на 2016 
рік

78
21.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

06283/08-37 Лист01-01-51/3248
Про присвоєння звання Герой України Тищенку 
В.О.

79
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

06213/08-44 Лист2093/21-39
Про надання витягу з Переліку посад і професій 
військовозобов`язаних, які підлягають бронюванню 
на період мобілізації та воєнного часу

80
17.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

06235/08-17 Розпорядження175-р
Про проведення другого пленарного засідання 
сорок п`ятої позачергової сесії Запорізької облради 
шостого скликання

81
19.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06335/08-17 Рішення2
Про утворення Берестівської сільської 
територіальної громади Бердянського району 
Запорізької області та призначення перших 
місцевих виборів депутатів Берестівської сільської 
ради об`єднаної територіальної громади та 
Берестівського сільського голови

82
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06336/08-17 Рішення3
Про утворення Веселівської сільської 
територіальної громади Веселівського району 
Запорізької області та призначення перших 
місцевих виборів депутатів Веселівської сільської 
ради об`єднаної територіальної громади та 
Веселівського сільського голови

83
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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06337/08-17 Рішення4
Про утворення Комиш-Зорянської сільської 
територіальної громади Куйбишевського району 
Запорізької області та призначення перших 
місцевих виборів депутатів Комиш-Зорянської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади 
та Комиш-Зорянського сільського голови

84
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06338/08-17 Рішення5
Про утворення Смирновської сільської 
територіальної громади Куйбишевського району 
Запорізької області та призначення перших 
місцевих виборів депутатів Смирновської сільської 
ради об`єднаної територіальної громади та 
Смирновського сільського голови

85
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06339/08-17 Рішення6
Про утворення Чапаєвської сільської 
територіальної громади Пологівського району 
Запорізької області та призначення перших 
місцевих виборів депутатів Чапаєвської сільської 
ради об`єднаної територіальної громади та 
Чапаєвського сільського голови

86
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06340/08-17 Рішення1
Про утворення Преображенської сільської 
територіальної громади Оріхівського району 
Запорізької області та призначення перших 
місцевих виборів депутатів Преображенської 
сільської ради об`єднаної територіальної громади 
та Преображенського сільського голови

87
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06375/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про Програму розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2016-2018 роки

88
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06376/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про Цільову соціальну програму протидії 
ВІЛ-інфекції/ СНІДу в Запорізькій області на 
2015-2018 роки

89
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06377/08-17 Рішення11
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
27.11.98 № 7  "Про Цільову регіональну програму 
"Сільське подвір`я" (зі змінами)

90
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06379/08-17 Рішення16
Про внесення змін до Порядку використання 
субвенції обласного бюджету на тимчасове 
проживання та безоплатне харчування внутрішньо 
переміщених осіб, які переїхали на територію 
Запорізької області, затвердженого рішенням 
обласної ради від 25.12.2014 № 29, зі змінами 

91
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

06378/08-17 Рішення15
Про внесення змін до Програми зайнятості 
населення Запорізької області на період до 2017 
року, затвердженої рішенням обласної ради від 
30.05.2013 № 7

92
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06242/08-17 Лист97
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 26.08.2015 № 77

93
06.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06243/08-10 Депутатське звернення96
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 19-20.08.2015 № 76

94
25.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

06222/08-24 Лист8922
Про погашення дебіторської заборгованості за 
водопостачання сількомунгоспами

95
25.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13
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(адресат)

номер та дата ОДА
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06253/08-24 Лист8959
Про погашення дебіторської заборгованості 
сількомунгоспів

96
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

06217/08-22 Лист101-к-24
Про присвоєння статусу кваліфікованого 
постачальника для підприємств ДП 
"Укроборонпром"

97
20.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

06286/08-22 Лист53/9277
Про відсутність лімітів природного газу на І декаду 
вересня 2015 р КП "Соцкомуненергія"

98
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06287/08-22 Лист53/9276
Про відсутність лімітів природного газу на І декаду 
вересня 2015 р Концерну "Міські теплові мережі"

99
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06327/08-22 Лист55/9404
ПАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відключення від газопостачання

100
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

06316/08-20 ЛистР4-02/25-333
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛДИРЕКЦІЯ ПАТ 
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
Про включення до мобілізаційного завдання

101
28.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька АЕС

06199/08-32 Лист63-13/20370
Про розгляд клопотань з земельних питань

102
20.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

06366/08-22 ЛистДНМІ 02-51/352
Про стан справ з використання вагонів за 7 місяців 
2015 року

103
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06216/08-37 Лист1752
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Шереметіва Ю.А.

104
18.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06238/08-22 Лист564
ПАТ "ЗЗБК № 1"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

105
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06254/08-24 Лист01/25
ТОВ "ННІ УКРАЇНА"
Про завершення будівництва адміністративної 
будівлі

106
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06290/08-32 Лист386
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про передачу земельної ділянки та оформлення 
договору оренди

107
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06320/08-32 Лист01/299
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ"
Про орендну плату за землю

108
19.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06321/08-22 Лист706
ТОВ МОКРЯНСЬКИЙ КАМ`ЯНИЙ КАР`ЄР"
Про постачання продукції до АР Крим

109
20.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06322/08-22 Лист01/288
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ"
Про сприяння в використанні продукції 
підприємства

110
19.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06324/08-44 Лист12/08
ТОВ ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про продовження строку виконання робіт

111
28.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06325/08-44 Лист39/07
ТОВ ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про продовження строку виконання робіт

112
30.07.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06328/08-32 Лист10856/3-15/56
ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

113
25.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06329/08-32 Лист11014/3-15/39
ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Про вирішення питання будівництва 
Перевантажувального термінала ТОВ СП 
"Нібулон"

114
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06330/08-32 Лист11022/3-15/56
ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Про виділення земельної ділянки

115
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06331/08-32 Лист11015/3-15/03
ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Про вирішення ситуації навколо ДП "Хлібна база 
№74"

116
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06358/08-24 Листб/н
ТОВ ТВП "ПЕРСПЕКТИВА"
Про затвердження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива та електричної енергії на 
2015 рік

117
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06368/08-32 Листб/н
ТОВ "АГРО-Р"
Про надання дозволу щодо встановлення меж 
земельної ділянки

118
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06226/08-22 Лист6-04/181
ДП "МЗ "ГІДРОМАШ"
Про виконання замовлень оборонного призначення

119
25.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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06357/08-22 Лист34
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про проведення конференції (03.09.2015)

120
31.07.2015від

№
від 31.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06365/08-19 Лист475
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМБІНАТ ЗІРКА"
Про інформаційну довідку щодо ДО ""Комбінат 
"Зірка"

121
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

06383/08-24 Лист3
Про капітальний ремонт профілакторію на базі 
"Студентська Січ"

122
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

06385/08-32 Лист511
Про проведення наради щодо винесення меж 
загальногеологічного заказника "Дніпровські 
пороги"

123
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

06246/08-24 Лист08/1159
Про припинення водопосчання населених пунктів 
області

124
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06212/08-32 Лист30
ГО "ЕКО-НАГЛЯД"
Про надання інформації щодо боротьби з 
незаконною вирубкою зелених насаджень

125
25.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06232/08-37 Лист458/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Солодовника І.В.

126
19.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

06244/08-22 Лист49/15
ЗОГО "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА 
РОБІТНИКІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ"
Про заміну кандидатури до складу конкурсного 
комітету

127
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

06258/08-24 Листб/н
КП "МИХАЙЛІВСЬКИЙ КОМУНГОСП"
Про видачу ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення

128
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06295/08-24 Лист631
ГКП ВКГ "МІСЬКВОДОКАНАЛ"
Про узгодження заборгованості з різниці в тарифах

129
27.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06306/08-24 Лист622
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ"
Про узгодження заборгованості з різниці в тарифах

130
27.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06214/08-28 Лист6076
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про ситуацію з виплатою індексації грошових 
доходів працівникам лікарні

131
25.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ паперовий паперова

06215/08-28 Лист6037
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про відновлення робіт з реконструкції об`єкту 
"Харчоблок-реконструкція"

132
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06282/08-28 Лист6167
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про введення в експлуатацію надземного переходу

133
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

06318/08-24 Лист01-11/1748
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЦРЛ"
Про  затвердження скорегованого зведеного 
кошторисного розрахунку

134
19.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

06315/08-27 Лист06-37/1983
МІЖНАРОДНА ТУРИСТИЧНА 
ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 26-27.09.2015
Про участь у виставці-ярмарку

135
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06270/08-15 Лист43-01/1048
(Р.Павленко) Про забезпечення прибуття 
представників регіональних ЗМІ 29.08.2015

136
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06312/08-15 Лист43-01/1047
(Р.Павленко) Про відзначення 02.09.2015 70-ї 
річниці завершення Другої світової війни

137
27.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

06233/08-02 Указ497/2015
Про відзначення у 2015 році Дня захисника 
України

138
23.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06268/08-02 Указ501/2015
Про затвердження Національної стратегії у сфері 
прав людини

139
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06311/08-02 Указ508/2015
Про заходи щодо створення меморіалу українських 
героїв

140
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

06269/08-15 Лист32-07/1292
(М.Кулеба) Про моніторингове дослідження стану 
захисту прав дітей

141
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

06194/08-34 Лист01-21/1295
Про складання проектно-кошторисної документації 
Дніпрорудненським міськвиконкомом

142
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06201/08-45 Лист01-51/1240
Про співробітництво з Василівським РВ ГУМВСУ 
в Запорізькій області

143
14.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06281/08-24 Лист01-30/1316
Про проведення взаємозаліку КП "Облводоканал" 
перед ВАТ "Запоріжжяобленерго"

144
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06296/08-44 Лист112/01-45
Про дольову участь районів області в реконструкції 
приміщення

145
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06297/08-22 Лист114801-27
Про відновлення ремонтних робіт на дорогах 
комунальної власності району

146
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06298/08-20 Лист113/01-27
Про збільшення кошторисних призначень

147
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06299/08-37 Лист110/01-15
Про нагородження Миколаєнко Л.В.

148
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06334/08-36 Лист114/01-15
Про погодження звільнення Науменка П.П.

149
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06389/08-36 Лист177/2015-к
Про погодження призначення Зенкіна Ю.В.

150
25.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06202/08-37 Лист03-02/71-к
Про нагородження Надикто В.Т.

151
18.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06203/08-37 Лист03-02/70-к
Про нагородження Перцевого О.Г. (інші)

152
18.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06227/08-20 Лист01-20/215
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

153
07.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06228/08-20 Лист01-20/214
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

154
07.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06255/08-36 Лист03-02/72-к
Про погодження призначення Лемішка В.М.

155
20.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06256/08-20 Лист1552/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

156
19.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06257/08-20 Лист1372/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

157
13.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06284/08-37 Лист03-02/76-к
Про нагородження Базенюка В.М. (інші)

158
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

06240/08-37 Лист03-12/0416
Про нагородження Шаламової Г.В.

159
19.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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Новомиколаївська райдержадміністрація

06388/08-36 Лист01-01-16/1519
Про погодження призначення Чмельової В.В.

160
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06285/08-36 Лист01-18/583
Про погодження звільнення Яковенко Т.С.

161
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06200/08-36 Лист01-07/0468
Про погодження призначення Куленко Ю.Л.

162
18.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06304/08-20 Лист1737/01-13
Про виділення коштів з обласного бюджету

163
25.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06239/08-37 Лист61-35/0781
Про нагородження Борового П.І.

164
17.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06323/08-20 Лист0149/01-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

165
28.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

06225/08-45 Лист01-31/475/1
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про утворення спільної робочої групи

166
25.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06234/08-22 Лист02-01-23/429
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
Р-НУ
Про продовження рейсів маршруту Анголенко - 
Степне до с. Ростуще

167
20.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06280/08-35 Лист01-37/366
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання матеріальної допомоги Ковтун Г.В.

168
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06381/08-20 Лист02-01-29/291
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів

169
26.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент економічного розвитку і торгівлі

06223/08-37 Листб/н
Про нагородження Красотіна Л.І.

170
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

06326/08-37 Листб/н
Про нагородження Супруна А.П. (інші)

171
28.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

06224/08-37 Лист01-27-01/462
Про нагородження Мельник Т. (інші)

172
25.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06221/08-20 Лист09.3-08/356-750
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

173
21.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06241/08-20 Лист09.3-08/360-756
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

174
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06294/08-20 Лист09.2-09.1/698-75
Про систему дистанційного обслуговування

175
26.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06309/08-43 Ухвала908/2630/13
Про звільнення самовільно зайнятої земельної 
ділянки

176
25.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06364/08-43 Лист908/3773/15
Про рішення суду щодо ТОВ "Альянс-Авто"

177
18.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

06384/08-23 Лист02/107
Про проведення Міжнародної конференції 
(11.09.2015)

178
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06198/08-22 ЛистВ.о.Н-21/881
Про передачу вугілля

179
21.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06289/08-22 ЛистВ.о.Н-21/888
Про приведення підземних комунікацій 
підприємства "Запоріжсталь" у технічно справний 
стан

180
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

06288/08-32 Лист06/4-226
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

181
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок
24



№
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

06333/08-35 Лист01-12/130
Про погашення заборгованості по виплаті 
заробітної плати

182
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

06292/08-24 Лист69-ф
Про надання кандидатури представника 
Конфедерації будівельників України в Запорізькій 
області

183
27.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06236/08-44 Лист1114
Про виділення одноразового посуду

184
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06237/08-44 Лист1115
Про виділення автомобільного транспорту

185
26.08.2015від

№
від 26.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06279/08-44 Лист1122
Про звільнення частини приміщень будівлі для 
Чернігівського РВК

186
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06293/08-43 Лист808/3759/15/267
Про зміну позивних вимог

187
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06314/08-43 Лист808/4857/15
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

188
25.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

06319/08-41 Лист74-2000вих-15
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКА МІЖРАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву в інтересах 
облдержадміністрації

189
28.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Сектор у Запорізькій області державної інспекції України з 
контролю за цінами
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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

06218/08-41 Лист59/Ко-497/22
Про розгляд звернення голів Лисогірської та 
Біленьківської сільрад Запорізького р-ну 

190
12.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06369/08-26 Лист59/5/1-713-нт
Про заходи безпеки під час проведення 
урочистостей, присвячених "Дню знань"

191
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

06380/08-22 Лист1248/6/59-15
Про проведення наради щодо безпеки перевезень 
пасажирів

192
31.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06271/08-39 Постанова182
Про Роз`яснення щодо порядку транспортування 
виборчих документів до територіальних 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, а у разі не встановлення 
відповідними комісіями результатів відповідних 
виборів - до ЦВК

193
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06272/08-39 Постанова181
Про затвердження форми та кольору виборчих 
бюлетенів з виборів депутатів ВР АР Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів та старост сіл, селищ для голосування 
у відповідних виборчих округах

194
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання виборів та референдумів 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

06273/08-39 Постанова179
Про форми протоколів територіальних виборчих 
комісій рол підсумки голосування та результати  
виборів депутатів ВР АР Крим, обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів 
та старост сіл, селищ

195
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06274/08-39 Постанова180
Про форми протоколів та актів виборчих комісій, 
які здійснюють підготовку та проведення місцевих 
виборів, щодо підрахунку голосів виборців на 
виборчих дільницях з виборів депутатів ВР АР 
Крим, обласних, районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів та старост сіл, селищ

196
25.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06275/08-39 Лист21-40-1704
Про надання пропозицій щодо обсягів необхідних 
коштів

197
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06276/08-39 Лист21-40-1708
Про надання відомостей щодо адрес приміщень, 
що надаватимуться обласним, районним, міським 
(міст обласного значення), районних у м. Києві 
виборчим комісіям

198
26.08.2015від

№
від 27.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06352/08-39 Лист200
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року №66

199
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06353/08-39 Лист203
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 10 серпня 2015 року №163

200
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання виборів та референдумів 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

06354/08-39 Лист197
Про Роз`яснення щодо порядку виготовлення 
виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів та старост сіл, селищ для голосування 
у відповідних виборчих округах, їх передачі 
відповідним територіальним і дільничним 
виборчим комісіям та форми виборчих документів 
для передачі та приймання виборчих бюлетенів

201
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06355/08-39 Лист194
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення перших виборів 
депутатів сільських, селищних, міських рад 
об'єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 
року

202
28.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

06197/08-23 Лист15-10-2-3/22815
Про постійний контроль за фітосанітарним станом 
соняшнику

203
19.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

06359/08-20 Лист12-08/8-21175
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за 1 півріччя 2015 року

204
14.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06361/08-20 Лист8-09/1135-21781
Про внесення змін до розпису Державного 
бюджету України на 2015 рік

205
26.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

06209/08-32 Лист26-11556/262
Про поводження з небезпечними відходами на ТОВ 
"ЗТМК"

206
05.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

06208/08-35 Лист2115/0/9-13/6/Д
Про стан охорони праці в областях

207
11.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агенство з питань електроного урядування

06347/08-47 Лист1904-1-1117
Про погодження проекту постанови

208
27.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06302/08-22 Лист186-02/11/5-15
Про належну організацію та проведення семінарів 
райдержадміністраціями

209
27.08.2015від

№
від 28.08.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

06343/08-36 Лист2303/0/4-15
Про погодження звільнення Дацика С.М.

210
25.08.2015від

№
від 31.08.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національна комісія регулювання електроенергетики України

06207/08-24 Лист8509/16/61-15
Про звернення Національної комісії

211
17.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

06205/08-24 Лист7987/22/61-15
Про моніторинг та аналіз ситуації на ринку 
перероблення та захоронення побутових відходів

212
05.08.2015від

№
від 25.08.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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