
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.09.15 по 11.09.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

06621/08-79 Протокол голови ОДА10
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.4  Кархачов В.Г. (17.09.2015)

1
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06560/08-03 Постанова656-VIII
Про попереднє схвалення законопроекту про 
внесення змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади

2
31.08.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06676/08-01 Закон України666-VIII
Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та 
перехідні положення" Бюджетного кодексу 
України щодо експерименту в Одеській, 
Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з 
фінансового забезпечення реконструкції, поточного 
ремонту автомобільних доріг загального 
користування державного значення

3
03.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06677/08-01 Закон України676-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
організації проведення перших виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

4
04.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України

06727/08-14 Лист04-30/28-705/22
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про проведення парламентських слухань 
(30.09.2015)

5
07.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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Народні депутати України

06576/08-10 Депутатське звернення102/1515-5
НДУ КАПЛІН С.М.
Про вирішення питання щодо не допущення 
закриття Міжобласної спеціальної середньої 
загальноосвітньої вечірньої і заочної школи для 
сліпих і слабозорих

6
25.08.2015від

№
від 07.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06694/08-10 Депутатське зверненняДК-013135
НДУ СИЛАНТЬЄВ Д.О.
Про проведення службового розслідування у 
Приазовському національному парку

7
04.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06695/08-10 Депутатське звернення01-46/282/285
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про вирішення питання щодо обмеження 
полювання 

8
01.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06696/08-10 Депутатське звернення666
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про вирішення питання ГО "Бердянського ТМР" 
щодо заборони полювання 

9
04.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06728/08-10 Депутатське звернення307
(В.В.КРИВОХАТЬКО) Про погашення 
заборгованості перед ТОВ "Гуляйпільське АТП 
12338"

10
03.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

06668/08-29 Лист7.-2026/15-86
Про надання інформації щодо стану додержання 
прав громадян, зокрема осіб, які перебувають в 
установах системи соціального захисту населення

11
08.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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06753/08-38 Лист170
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "ГРОМАДСЬКА ПАЛАТА 
УКРАЇНИ"
Про проведення Конгресу громадських рад України 
(24.09.2015)

12
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06544/08-36 Лист09/15-233
МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про участь у програмі "Ukrain Strategic 
Communications Workshop@

13
04.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06573/08-36 Лист03/1-4-02/2-511
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про підсумки прийому на навчання у 2015 році

14
04.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06581/08-33 Лист507
СОЮЗ ІМПОРТЕРІВ ТА ЕКСПОРТЕРІВ 
ІРАКСЬКОГО КУРДИСТАНУ
Про співробітництво

15
06.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06597/08-36 Лист1726/04
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про погодження призначення Ковбасюка М.О.

16
04.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06598/08-29 Лист2940
ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ
Про проведення соціального фестивалю масового 
футболу

17
02.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06604/08-26 Лист2700/824-49
НТУ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИУТ"
Про набор на курси підвищення кваліфікації

18
03.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06630/08-32 Лист17
ПІНСОН К.Ш.
Про виготовлення проектної документації на 
відновлення земельної ділянки

19
08.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06631/08-32 ЛистВ.о.Н-21/936
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вирішення питання проведення відбору проб 
стічних вод

20
04.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06665/08-27 Лист08
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
СВЯТО-ГЕОРГІЄВСЬКИЙ ХРАМ
Про дублювання назв релігійних громад

21
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06672/08-38 Лист75
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ РЕФОРМ
Про співробітництво

22
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06684/08-32 Листб/н
ПОКРАСЕНКО М.М.
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

23
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06690/08-22 ЛистЕЕ-2224
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКРУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ЕНЕРГОЗБУТ"
Про розрахунковий баланс споживання електричної 
енергії

24
04.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06707/08-44 Лист2002
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ 
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ
Про погодження пакету документів

25
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06721/08-47 Лист7277
ТОВ "МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА"
Про запрошення на демонстрацію проекту 
Документообігу на прикладі АПУ

26
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06733/08-21 Лист634
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, 
ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Про безкоштовну передачу приміщення 

27
07.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06750/08-29 Лист10/09/15/4
ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
Про відкриття Центру відвідування для дітей та 
молоді

28
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Посольства

06655/08-23 Лист6169/14-200-134
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ОБ`ЄДНАНИХ 
АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ
Про агропромислові виставки в ОАЕ

29
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

06566/08-43 Постанова908/4472/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
Про постанову суду щодо ТОВ "Будівельник -2007"

30
26.08.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06567/08-43 Лист320/6396/15-а
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Бедлецького Г.В.

31
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06651/08-43 Лист808/889/15(872/
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду від 18.08.2015 по справі 
808/889/15

32
03.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06744/08-43 Лист314/1335/15
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 314/1335/15-ц

33
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

5



№
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06745/08-43 Ухвала9008/3773/15
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Альянс-Авто"

34
08.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06554/08-09 Доручення14830/0/2-15
(О.Паракуда) Про невідкладне проведення 
перевірки фінансово-господарської діяльності 
державного підприємства "Державний проектний 
інститут "Запоріжцивільпроет"

35
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06555/08-09 Доручення35758/2/1-15
(Г.Онищенко) Про проведення Міжнародного 
українсько- литовського конкурсу малюнків  "Здай 
кров заради життя"

36
02.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06556/08-09 Доручення26593/29/1-15
(А.Яценюк) Про доповідну записку Мініста КМУ 
Онищенко Г.В. від 31.08.2015 року щодо 
удосконалення процедури погодження службових 
відряджень голів облдержадміністрації в межах 
України

37
02.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06557/08-09 Доручення36574/0/1-15
(А.Яценюк) Про результати наради щодо 
фінансування освітньої та медичної субвенції у 
2015 році

38
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06605/08-04 Протокол наради 
(засідання)

36894/0/1-15
(Г.Зубко) Протокол засідання міжвідомчої робочої 
групи з питань погашення заборгованості за 
спожиті електричну енергію та природний газ

39
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06640/08-09 Доручення32954/17/1-15
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо проведення 
інформаційно-роз`яснювальної  роботи стосовно 
надання громадянам субсидій на  оплату 
житлово-комунальних послуг

40
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

06641/08-09 Доручення36236/1/1-15
(Г.Зубко) Про проведення громадського 
обговорення проміжного звіту щодо виконання 
плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство 
"Відкритий Уряд" у 2014-2015 роках в регіонах

41
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06642/08-09 Доручення34289/1/1-15
(А.Яценюк) Про лист Запорізької 
облдержадміністрації  від 12.08.2015 №08-24/2168 
щодо внесення змін до постанови КМУ від 
01.06.2011 № 869

42
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06643/08-04 Витяг з протоколуВП 90
(А.Яценюк) 4.Про підготовку навчальних закладів 
до 2015/2016 навчального року

43
26.08.2015від

№
від 09.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06644/08-04 Витяг з протоколуВП 90
(А.Яценюк) 1. Про стан соціально-економічного 
розвитку регіонів

44
26.08.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06645/08-04 Витяг з протоколуВП 90
(А.Яценюк) 2. Про стан підготовки до 
опалювального сезону 2015/16 року об`єктів 
житлово-комунального господарства і соціальної 
сфери та розрахунків за спожиті енергоносії

45
26.08.2015від

№
від 09.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06646/08-04 Витяг з протоколуВП 90
(А.Яценюк) 5. Про стан призначення житлових 
субсидій

46
26.08.2015від

№
від 09.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06647/08-04 Витяг з протоколуВП 90
(А.Яценюк) 3. Про стан здійснення заходів щодо 
стимулювання населення до впровадження 
енергоефективних заходів

47
26.08.2015від

№
від 09.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06674/08-03 Розпорядження898-р
Питання забезпечення учасників 
антитерористичної операції та сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції земельними 
ділянками

48
19.08.2015від

№
від 10.09.2015
№ 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
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06675/08-03 Розпорядження905-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. 
№523

49
19.08.2015від

№
від 10.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06736/08-09 Доручення3674/1/1-15
(Г. Зубко) Про звернення колективу ДП "ДПІЦ 
"Запоріжцивільпроект" щодо збереження  
підприємства

50
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06737/08-03 Постанова662
Про внесення змін до пункту 4 Порядку 
використання у 2015 році коштів державного 
фонду регіонального розвитку

51
19.08.2015від

№
від 11.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06738/08-03 Постанова658
Про затвердження Порядку відшкодування коштів 
державного або місцевого бюджету, витрачених на 
оплату послуг з підготовки фахівців

52
26.08.2015від

№
від 11.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

06666/08-21 Лист5/1-15/10968-15-
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Про передачу державного майна

53
08.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

06582/08-32 Лист5/1-10/10582
Про реалізацію проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

54
28.08.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06662/08-32 Лист7/1714-15
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Про засідання робочої групи (10.09.2015)

55
08.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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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

06591/08-33 Лист4201-06/29664-0
Про проведення міжнародної виставки 
залізничного транспорту "EURASIA RAIL"

56
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06754/08-21 Лист3622-06/29975-0
Про надання інформації щодо адміністративних 
послуг через центри адміністративних послуг

57
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

06759/08-22 Лист03/32-5044
Про забезпечення дотримання режимів 
електроспоживання 

58
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

06623/08-44 Лист414/17-124/1-16
Про роботу багатонаціональної інспекційної групи 
військових спостерігачів (10.09-20.09.2015)

59
08.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06577/08-29 Лист7126/4.5
Про утворення штатних спортивних команд 
резервного спорту та передбачити видатки на їх 
утримання 

60
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06740/08-29 Лист7342/16
Про погодження нормативно-правового акта

61
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

06724/08-44 Лист34/1/345
Про проведення заходу щодо зміцнення довіри та 
безпеки в Україні

62
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06580/08-26 Лист1/9-423
Про забезпечення у 2015 році шкільними 
автобусами

63
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Освіта і наука 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

06614/08-20 Лист1/9-425
Про надання інформації щодо реальної потреби у 
фінансових ресурсах до завершення 2015 року на 
освітньою субвенцію

64
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06587/08-23 Лист7/31-10386
Про інформаційні матеріали щодо впровадження 
принципів Доброго управління у процесі 
врегулювання земельних відносин та розвитку 
сільських територій

65
28.08.2015від

№
від 07.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06589/08-20 Лист7/19-10703
Про ідентичність проектів, затверджених 
розпорядженням КМУ від 17.07.2015 №766

66
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06617/08-20 Лист7/19-10732
Про використання бюджетних коштів на 
інвестиційні програми і проекти регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку

67
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06649/08-35 Лист7/10-10785
Про надання інформації щодо стану обміну даними 
для призначення житлових субсидій

68
08.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06663/08-24 Лист7/14-10191
Про застосування окремих положень Порядку, 
затвердженого наказом Мінрегіону від 24.04.2015 
№79

69
25.08.2015від

№
від 09.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06592/08-35 Лист12744/0/14-15/08
Про розгляд звернення ДП "Укрконверсбуд"

70
21.08.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06593/08-35 Лист308/0/15-15/081
Про надання інформації щодо квартирного обліку 
громадян пільгових категорій

71
02.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06594/08-24 Лист12978/0/14-15/5
Про надання інформації щодо фактичної ціни, яка 
склалася в регіоні на тверде паливо та скраплений 
газ

72
27.08.2015від

№
від 08.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06697/08-30 Лист323/0/15-15/57
Про розвиток сімейних форм виховання 

73
08.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06699/08-36 Лист321/0/15-15/57
Про збереження кадрового потенціалу служб у 
справах дітей

74
08.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

06635/08-37 Лист01-01-40/3361
Про нагородження Бурдун Л.В.

75
04.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

06634/08-37 Лист01/02-16/02624
Про нагородження Голубєвої Г.С.

76
04.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06636/08-37 Лист01/02-16/02928
Про нагородження Ляшенко Л.О.

77
04.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

06619/08-10 Депутатське звернення56
ДМР СЕПП Н.В.
Про забезпечення прав власності на житло 
мешканців гуртожитку 

78
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

06714/08-10 Депутатське звернення01-01/12/0774
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, РЕСУРСІВ, 
ПРИВАТИЗАЦІЇ І ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  
(ДМР ПОЛЮСОВ В.В.)
Про надання інформації щодо поновлення ПрАТ 
"Приазовкурорт" договору оренди землі

79
31.08.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька міська рада

06590/08-39 Лист09/02-23/02935
Про додаткову потребу в виборчих скриньках для 
голосування

80
04.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06764/08-45 Лист11/02-25/02958
Про сприяння в організації заходу "Українське - це 
якісне"

81
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

06615/08-20 Лист02-24/692-2
Про фінансування природоохоронних заходів по 
м.Мелітополю із коштів обласного екофонду в 2016 
році

82
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06625/08-37 Лист02-39/683-2
Про нагородження Клименка С.В. (інші)

83
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06626/08-37 Лист02-39/685-2
Про нагородження Сидорчука І.Я.

84
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06627/08-37 Лист02-39/685-2
Про нагородження Шостака О.В.

85
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06628/08-37 Лист02-39/685-2
Про нагородження Овчаренка В.Г.

86
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06629/08-37 Лист02-39/685-2
Про нагородження Єременка В.М.

87
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

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

Депутати Запорізької обласної ради

06596/08-37 Депутатське звернення27
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про нагородження Бойчук С.М.

88
04.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Обласна рада

06620/08-17 Лист3630/01-17
Про надання інформації щодо здійснення заходів 
щодо Регіональної програми підвищення 
енергоефективності Запорізької області на 
2010-2015 роки (зі змінами) та їх фінансування

89
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06704/08-17 Лист3474/01-13
Про реконструкцію харчоблоку КУ "Запорізька 
обласна клінічна лікарня" ЗОР

90
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06752/08-17 Лист3611/01-11
Про лист Пологівської районної ради щодо 
продовження фінансування видатків на утримання 
закладів дошкільної освіти 

91
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06654/08-10 Депутатське звернення98
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 09.09.2015 №78

92
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

06648/08-24 Лист06/1191
Про відкриття водогону (10.09.2015)

93
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

06568/08-37 Лист125-162
Про нагородження Федоряка Г.І. (інші)

94
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"
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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

06586/08-24 Лист23/9525
Про надання кандидатури для участі у селекторній 
нараді

95
01.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06664/08-22 Лист51/9749
ВАТ МК "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Про відсутність лімітів природного газу на 
вересень 2015 року

96
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06757/08-24 Лист53/9825
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду вересня 2015 р.

97
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06758/08-24 Лист53/9827
КП "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду вересня 2015 р.

98
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

06749/08-22 Лист001-46/13614
Про вирішення ситуації напруженого фінансового 
стану, який склався на ВАТ "Запоріжжяобленерго"

99
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06760/08-22 Лист007-41/13199
Про виконання рішення наради з питань підготовки 
ПЕК до роботи в ОЗП 2015-2016 р.р.

100
02.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06761/08-22 Лист007.41/13618
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

101
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

06756/08-37 Лист0/173
Про нагородження Гонти Г.О. (інші)

102
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

06569/08-37 Лист09/24-1809
Про нагородження Нефьодова В.В. (інші)

103
01.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Бердянський морський торговельний порт

06687/08-22 Лист12-3-17А-589
Про наявність вантажів, що перебувають на 
зберіганні понад установлені терміни, станом на 
05.09.2015

104
05.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

06653/08-44 Лист1805
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання допомоги

105
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06574/08-22 Лист278
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про погодження схеми погашення заборгованості 
за спожиту електроенергію станом на 01.09.2015

106
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06616/08-24 Лист1847
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідки щодо закупівлі та 
реалізації скрапленого газу, придбаного на 
спеціалізованих аукціонах

107
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06618/08-24 Лист7820
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО 
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"
Про висновок щодо матеріалів засідання комісії 
облдержадміністрації від 02.09.2015

108
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06624/08-22 Лист180
ТОВ "АУРУМ"
Про обстеження промислового майданчика

109
08.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06632/08-20 Лист606
ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦІЙ № 1"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

110
08.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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06689/08-24 Лист1189
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про ситуацію на підприємстві

111
07.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06706/08-32 Лист38
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ"
Про погодження паспорта водного об`єкта

112
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06731/08-22 Лист4498
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про проведення форуму (18.09.2015)

113
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06734/08-24 Лист74
ПП "РОСА-2"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах на послуги водопостачання

114
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06746/08-32 Лист11/09/15/23
ПП "ЛЕВ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

115
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06747/08-32 Лист11/09/15/13
ПП "ЛЕВ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

116
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06583/08-22 Лист37
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Про підпорядкування ЗПДОНКК УДП 
"Укрінтеравтосервіс" Запорізькій ОДА

117
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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06585/08-38 Лист62
ОБЛАСНА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ 
КОЗАЦТВА
Про участь у відкритті Першого міжнародного 
конгресу козацтва

118
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06588/08-37 Лист471/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ 
Про нагородження Загорського М.І. (інші)

119
01.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06656/08-35 Лист1728
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про надання інформації щодо використання 
відшкодованого у 2015 році податку на додану 
вартість

120
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06686/08-22 Лист01/50
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про включення підприємства до регіональної 
програми енергозбереження

121
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06705/08-22 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ РОБІТНИКІВ БУДІВНИЦТВА І 
ПРОМБУДМАТЕРІАЛІВ 
Про надання допомоги у вирішенні ситуації щодо 
ПАТ "Запоріжнерудпром"

122
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06713/08-21 Лист161
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛКОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ 
ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про питання продовження орендних правовідносин 
між ПАТ "ЗАлК" і ПАТ "Український Графіт"

123
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06715/08-29 Лист383
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про проведення круглого столу (15.09.2015)

124
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

06717/08-37 Лист0709/02
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ
Про нагородження Будник Н.В. (інші)

125
07.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06732/08-22 Лист20
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про необхідність обговорення проекту змін до 
Закону України "Про автомобільний транспорт"

126
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

06572/08-26 Лист2091/11
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про набор в аспірантуру та докторанатуру 
університету

127
04.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська МДА

06723/08-43 Лист001-01-241
Про проведення міжнародної конференції "Як 
подолати корупцію?"

128
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06558/08-15 Лист03-01/1953
Про виконання Закону України "Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки"

129
05.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06559/08-15 Лист03-01/1951
Про надання послуг з психологічної реабілітації 
учасникам АТО

130
05.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06570/08-15 Лист03-01/1967
Про проведення засідання Ради регіонального 
розвитку (09.09.2015)

131
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

18



№
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

06571/08-15 Лист03-01/1966
Про представників регіональних ЗМІ на засіданні 
Ради регіонального розвитку (09.09.2015)

132
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06606/08-15 Лист03-01/1954
(В.Ковальчук) Про звернення ГО "Народна рада 
м.Оріхова і Оріхівського району"

133
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06607/08-15 Лист03-01/1962
Про відзначення Міжнародного дня пам`яті жертв 
фашизму

134
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06722/08-15 Лист09-07/593
(Н.Анненкова) Про неврахування керівництвом 
ЦОВВ пропозицій ОДА щодо призначення 
керівників територіальних підрозділів ЦОВВ

135
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06725/08-15 Лист09-07/597
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
лідерів волонтерських рухів та про додаткові 
гарантії учасникам АТО

136
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Президент України

06561/08-02 Указ532/2015
Про присвоєння рангу державного службовця

137
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06739/08-02 Указ538/2015
Про забезпечення проведення демократичних, 
чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 
року

138
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

06712/08-24 Лист01-31/1400
Про визначення державних інтересів для їх 
врахування під час розроблення детального плану 
території

139
08.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

19



№
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

06766/08-32 Лист01-01-23/0763
Про несанкціоновану вирубку дерев на території 
Веселівського району 

140
07.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

06701/08-24 Лист01-27/0728
Про визначення державних та регіональних 
інтересів при розробленні детального плану 
території

141
04.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06660/08-37 Лист117/01-15
Про нагородження Пікуленко Н.І.

142
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06546/08-36 Лист180/2015-к
Про погодження звільнення Прокопенко І.М.

143
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06575/08-37 Лист178/2015-к
Про нагородження Бахарєва М.Є.

144
02.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06600/08-20 Лист01-11/0925
Про перерозподіл виділених коштів

145
04.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06601/08-20 Лист02-11/0928
Про виділення коштів

146
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06709/08-36 Лист183/2015-к
Про погодження призначення Федоші Н.М.

147
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06550/08-22 Лист01-16/0894
Про недопущення відключення від 
електропостачання об`єктів смт. Куйбишеве

148
02.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06657/08-36 Лист01-16/0913
Про погодження призначення Куриленка Є.В.

149
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06681/08-37 Лист03-02/79-к
Про нагородження Кудусової Д.Л.

150
07.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06702/08-35 Лист01-34/234
Про вирішення питання щодо погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати 

151
01.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06729/08-20 Лист326/01
Про пропозиції на конкурс інвестиційних проектів, 
що передбачають залучення коштів з обласного 
бюджету у 2016 році

152
28.08.2015від

№
від 11.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06762/08-32 Лист1397/01-20
Про заміну назви заходу 

153
11.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

06667/08-22 Лист03-12/0441
Про внесення змін до паспортів автобусних 
маршрутів

154
28.08.2015від

№
від 09.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

06658/08-20 Лист0389/01-03
Про надання запитів на фінансування 
природоохоронних заходів із обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 
2016 році

155
01.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06751/08-37 Лист01-06/689
Про нагородження Тарасової А.П.

156
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

21



№
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

06679/08-37 Лист01-36/1003
Про нагородження Сірого О.М. та Сірої С.О.

157
08.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06680/08-37 Лист01-36/1002
Про нагородження Дімітрова О.Г. та Дімітрової 
І.В.

158
08.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06720/08-26 Лист01-35/0980
Про можливу реорганізацію НЗ "Приморський 
професійний аграрний ліцей"

159
04.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06602/08-20 Лист01-11/0532
Про надання фінансової допомоги

160
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06661/08-37 Лист01-11/0531
Про нагородження Жиратюк Н.М.

161
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06688/08-36 Лист01-11/0576
Про погодження звільнення Макарової Н.В.

162
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06700/08-20 Лист0389/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

163
28.08.2015від

№
від 10.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приазовська райрада

06633/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДПРР ДЕМИДОВСЬКИЙ І.Д.
Про  вжиття заходів щодо забезпечення газовим 
опаленням в селах Ботієво,Строганівка, Бабанівка 
Приазовського району 

164
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06551/08-24 Лист01-42/311
НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ
Про розроблення містобудівної документації

165
01.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

06545/08-32 Лист02.1-26/032/874
Про пропозиції на сесію обласної ради

166
04.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

06578/08-37 Лист01-27-07/503
Про нагородження Дячко А.А. (інші)

167
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06579/08-37 Лист01-27-07/502
Про відзначення ГО "Israeli Friends of Ukraine"

168
07.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

06652/08-20 Лист09.3-08/376-797
Про направлення розпорядження про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

169
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06703/08-20 Лист07.2-09/550-801
Про стан використання субвенції 

170
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06730/08-20 Лист09.2-08/730-806
Про виконання Закону України "Про відкритість 
використання публічних коштів"

171
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ 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

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06719/08-34 Доповідна записка01/7-2/6149
Про організацію функціонального навчання 
керівного складу Запорізької області, діяльність 
яких пов`язана з організацією і здійсненням заходів 
з питань ЦЗ

172
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

06691/08-41 Лист5/3300
УПРАВЛІННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У 
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Про надання для ознайомлення документів

173
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06692/08-41 Лист5/3296
УПРАВЛІННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У 
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів

174
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06693/08-41 Лист5/3297
УПРАВЛІННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У 
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Про надання для ознайомлення документів

175
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06755/08-41 Лист62/1
Про направлення до ГУ МВС України в Запорізькій 
області фахівців ССД щодо звернення Силантьєва 
Д.О. по скарзі Стручкова В.В.

176
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління юстиції

06650/08-43 Лист10929
ЯКИМІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ
Про виконавчі провадження щодо Якимівського 
орендного підприємства "ВОЖКГ та ПО"

177
27.07.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

06659/08-21 Лист12/1-20/10835
Про виділення приміщення для проведення 
прес-конференції (15.09.2015)

178
08.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

06682/08-43 Ухвала908/2630/13
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Ріск"

179
07.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

06748/08-20 Лист2254/12
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища в 2016 
році

180
10.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

06608/08-32 Лист750
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

181
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06710/08-32 Лист486
Про відновлення меж земельних ділянок 
лісогосподарського призначення

182
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06711/08-32 Лист487
Про відновлення меж земельних ділянок 
лісогосподарського призначення

183
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06708/08-22 Лист68
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ВЕЛИКОТОКМАЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про обстеження залізничних переїздів

184
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06595/08-44 279/пр
Про проведення наради (11.09.2015)

185
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06622/08-44 Лист1082
Про надання допомоги

186
17.08.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06670/08-37 Лист282/пр
Про нагородження Бойко Ю.С. (інші)

187
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06673/08-21 Лист1214
Про виділення приміщення Чернігівському РВК

188
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06726/08-44 Лист1179
Про надання допомоги

189
03.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

06685/08-21 Лист80-р
Про обговорення проблем бізнесу

190
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06603/08-43 Лист808/6028/15
Про виклик до суду по справі за позовом 
Товариства мисливців та рибалок "Олексіївка"

191
02.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06584/08-45 Лист07/07-2/181
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погодження плану роботи 

192
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06671/08-22 Лист48/5-1057
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У 
ЗАП.ОБЛ.
Про забезпечення обслуговування безгосподарних 
електричних мереж 

193
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура
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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

06565/08-41 Лист(08-17) 2532 вих1
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Про виконання рішень Запорізького районного 
суду

194
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

06763/08-21 Лист02-11-05484
Про надання інформації щодо житлової будівлі по 
вул.Глісерна,10

195
07.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальна інспекція з питань праці у Запорізькій області

06718/08-35 Лист02-11/0415
Про реформування територіальних органів 
виконавчої влади

196
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06669/08-41 Лист59/5/1-738нт
Про забезпечення медичною допомогою членів 
делегації ОБСЄ

197
09.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

06716/08-22 Лист1350/5/59-15
Про внесення змін до розкладу руху на маршруті 
"Маріуполь-Бердянськ"

198
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06723/08-22 Лист1352/5/59-15
Про внесення змін в діючий розклад руху щодо 
перевезення пасажирів по маршруту 
"Бердянськ-Дніпропетровськ"

199
10.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06562/08-39 Лист21-28-1828
Про організацію роботи відділу адміністрування та 
ведення Державного реєстру виборців 

200
04.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ 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

06563/08-39 Лист217
Про Роз`яснення щодо деяких питань формування 
нового складу територіальних виборчих комісій та 
утворення виборчих комісій, що здійснюють 
організацію підготовки і проведення виборів 
депутатів ВР АР Крим, обласних, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних 
рад, сільських, селищних, міських голів та старост 
сіл, селищ 

201
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06564/08-39 Лист216
Про кількість територіальних, одномандатних 
виборчих округів, що утворюються обласними, 
районними, міськими, районними у містах (у 
містах, де утворені районні у місті ради), 
сільськими, селищними виборчими комісіями для 
організації виборів депутатів місцевих рад при 
проведені чергових та перших виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
25 жовтня 2015 року

202
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06609/08-39 Постанова21-40-1852
Про всебічне сприяння територіальним виборчим 
комісіям в реалізації їх повноважень

203
06.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06610/08-39 Постанова228
Про Порядок організації роботи та ведення 
діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів

204
05.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06611/08-39 Постанова229
Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями 
з місцевих виборів

205
05.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06612/08-39 Постанова227
Про Порядок надання транспортних послуг 
територіальним і дільничним виборчим комісіям з 
місцевих виборів

206
05.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ 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

06613/08-39 Постанова230
Про формування складу обласних, районних (крім 
районів в Автономній Республіці Крим). міських 
(міст обласного значення та міста Києва), районних 
у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють 
підготовку та проведення місцевих виборів 

207
06.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06637/08-39 Постанова231
Про Роз`яснення щодо деяких питань призначення 
перших виборів депутатів сільських, селищних, 
міських рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів

208
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06638/08-39 Постанова232
Про перші вибори депутатів сільських, селищних, 
міських рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 
жовтня 2015 року

209
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06639/08-39 Постанова236
Про Роз`яснення щодо порядку внесення змін до 
складу територіальних та дільничних виборчих 
комісій з виборів депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 
міських, районних у містах, сільських, селищних 
рад, сільських, селищних, міських голів та старост 
сіл, селищ

210
07.09.2015від

№
від 09.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06678/08-39 Постанова233
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 3 вересня 2015 року №216

211
07.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06741/08-39 Постанова239
Про Порядок надання Центральній виборчий 
комісії інформації щодо підготовки та проведення 
місцевих виборів

212
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06742/08-39 Постанова247
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 3 вересня 2015 року №217

213
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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06743/08-39 Постанова237
Про затвердження середніх норм видатків 
територіальних та дільничних виборчих комісій на 
підготовку і проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів 25 
жовтня 2015 року

214
09.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд

06683/08-43 Подання908/4796/14
Про постанову суду щодо касаційної скарги ТОВ 
"Будівельник - 2007"

215
27.08.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

06553/08-35 Лист2975/01/09.3-15
Про рішення колегії Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасників АТО

216
02.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України з лікарських засобів

06547/08-36 Лист12244-1.2/9.0/17
Про звільнення Кім К.Б.

217
02.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з питань праці

06735/08-36 Лист2554/0/1-06/6/Д
Про погодження призначення Бабенка О.П.

218
07.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

06549/08-35 Лист2927/01/08.4-15
Про завершення виплати разової грошової 
допомоги ветеранам війни

219
31.08.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06599/08-35 Лист3062/01/09.4-15
Про організацію роботи сектору Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учасників 
АТО

220
07.09.2015від

№
від 08.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України
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06552/08-22 Лист51/91/08-70-03-0
Про вирішення питання щодо товарів, ввезених для 
будівництва мостових переходів через р.Дніпро у 
м.Запоріжжі

221
03.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

06548/08-32 Лист5134/8/11-15
Про виділення коштів для вирішення завдань 
Програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро 
на період до 2021 року

222
02.09.2015від

№
від 07.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне управління справами

06698/08-37 Лист01-13/15/1886
Про отримання нагородної продукції

223
09.09.2015від

№
від 10.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

06765/08-24 Лист9297/15/61-15
Про надання інформації щодо тарифів на теплову 
енергію для деяких підприємств області

224
01.09.2015від

№
від 11.09.2015
№ 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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