
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.09.15 по 18.09.15

Ф21-КА

№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06856/08-01 Закон України674-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення прозорості власності засобів масової 
інформації та реалізації принципів державної 
політики у сфері телебачення і радіомовлення

1
03.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06857/08-01 Постанова659-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Правове забезпечення реформи освіти в Україні"

2
02.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06858/08-14 Лист08/15-318
УПРАВЛІННЯ ПО ЗВ`ЯЗКАМ З МІСЦЕВИМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАДИ І ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
Про Календарний план проведення третьої сесії 
Верховної Ради України

3
11.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06859/08-14 Лист08-25/320
Про надання інформації щодо добровільного 
об`єднання територіальних громад

4
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06973/08-14 Лист2015-7-1
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про створення Ради по здійсненню Програми 
"Добрик-Всесвіт"

5
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова
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06974/08-14 Лист2015-7-2
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про організацію випуску Книги рекордів Добра

6
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06975/08-14 Лист2015-7-3
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про участь в Постійно діючій виставці

7
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06976/08-14 Лист2015-7-4
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про участь у проведені Форумів

8
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06977/08-14 Лист2015-7-5
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про підготовку договору про співробітництво

9
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06978/08-14 Лист2015-7-6
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про створення в області Добрик-країни

10
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06979/08-14 Лист2015-7-7
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про здійснення Програм щодо підвищення дитячої 
безпеки на дорогах

11
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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06980/08-14 Лист2015-7-8
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про участь в здійсненні Програм ("Допоможемо 
дикій природі")

12
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

06777/08-10 Депутатське звернення316
В.В. Кривохатько Про звернення голови 
Гуляйпільської районної організації Українського 
товариства мисливців і рибалок В.Ф. Брезицького

13
07.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06887/08-10 Депутатське зверненняЗв-61/09-2015
НДУ ВАНАТ П.М.
Про звернення громадянина  Мосура О.І., щодо 
проблем, вирішення частини яких можливе за 
участі Запорізької облдержадміністрації

14
09.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ паперовий паперова

06888/08-10 Депутатське зверненняЗв-32/09/2015
НДУ ВАНАТ П.М. та РОМАНОВСЬКИЙ О.В.
Про надання копії розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26.05.2015 № 186, щодо 
захворювань на поліноз

15
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06966/08-10 Депутатське звернення04-34/31-430/78
НДУ ДРОЗДИК О.
Про порушення норм законодавства щодо 
забезпечення учасників АТО земельними 
ділянками

16
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06967/08-10 Депутатське звернення023-09/75
НДУ АРТЮШЕНКО І.
Про національно-патріотичне виховання молоді в 
Запорізькій області

17
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання
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06831/08-28 Лист39
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 
"ОСТОМІЯ"
Про вирішення питання безкоштовного державного 
забезпечення інвалідів

18
09.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06866/08-37 Лист01-53
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "СПІЛКА 
ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 
АЕС" ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про нагородження Пегова Є.М.

19
10.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06867/08-37 Лист01-52
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "СПІЛКА 
ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 
АЕС" ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про нагородження Супруна В.О.

20
10.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06880/08-39 Лист15/09-01
ГО "ПРАВОБЕРЕЖНА АСОЦІАЦІЯ 
ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ"
Про проведення зборів (17.09.2015)

21
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06953/08-29 Лист18
ГО "БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання допомоги в збереженні Клубу

22
02.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06963/08-30 Лист01.10/57
ГО "ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ"
Про проведення Форуму (25.09.2015)

23
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Інші кореспонденти

06786/08-36 Лист03/1-5-14/1-526
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах

24
09.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06790/08-26 Листб/н
МОЛОДІЖНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПОЄДИНКИ 
"JUNIOR MANAGEMENT BATTLE"
Про участь у проекті

25
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06791/08-24 Лист33/09/2015
АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ ЖИТЛА
Про участь у конференції "Управління 
багатоквартирними будинками: terra incognita?"

26
07.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06794/08-22 Лист34/5
СКІФ ЛТД
Про соціальний проект-акцію "ПОМІТНИЙ 
ШКОЛЯР"

27
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06799/08-27 Лист01-02/35
ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА АСОЦІАЦІЯ 
"РІВНИЙ-РІВНОМУ"
Про проведення Міжнародного фестивалю 
"Литовська феєрія"

28
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06800/08-35 Лист1647/15
ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ФОНД ЗДОРОВ`Я
Про співробітництво

29
07.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06843/08-32 Адвокатський запит
АДВОКАТ НІКОНЧИК Н.В.
Про надання інформації щодо наявності заяви та 
акту узгодження меж земельної ділянки Шероновій 
Л.

30
15.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06846/08-21 Лист814
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ "ФОРТЕЦЯ"
Про проведення Всеукраїнського з`їзду малого та 
середнього бізнесу

31
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06881/08-24 Лист10092015/1
УПОВНОВАЖЕНИЙ У СПРАВАХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА 
ЕНЕРГОДАР
Про Договір територіальної громади м.Енергодар

32
10.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

5
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06882/08-35 ЛистIEV013/2015/09
ДАНСЬКА РАДА У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ
Про співробітництво

33
11.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06883/08-27 Лист54
ХАРКІВСЬКО-ЗАПОРІЗЬКА ДІЄЦЕЗІЯ 
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Про участь у марші (27.09.2015)

34
16.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06884/08-27 Лист294/01
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ
Про співробітництво

35
28.08.2015від

№
від 16.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06960/08-44 Лист142
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПОЛЬОВА ПОШТА 
В2095
Про надання інформації щодо благодійної 
допомоги

36
08.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06962/08-27 Листб/н
ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТ УКРАЇНИ 
Про запрошення на фестиваль грецької культури у 
с. Урзуф Донецької обл. 26.09.2015

37
18.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06969/08-24 Лист79/09-15
ТОВ "ПРОМТЕХВОД"
Про порушення законодавства в сфері державних 
закупівель

38
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06970/08-22 ЛистПЧ-04/439
ДП "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" КАХОВСЬКА 
ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про направлення на нараду представника ОДА

39
09.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

06821/08-33 Лист02-13/84/84
Про Бізнес дні у Гомелі (21.10-22.10.2015)

40
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди
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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

06917/08-43 Лист908/5758/14
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову суду щодо СВК "Україна"

41
08.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06918/08-43 Лист322/751/15
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 322/751/15

42
07.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06982/08-43 Лист310/3235/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Донєва М.П. та 
Донєвої В.М.

43
18.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06984/08-43 Лист63319/0/19-15
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про ухвалу суду на касаційну скаргу Семеренко 
С.В. та Третинко Т.І.

44
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06789/08-45 Лист1570/2-15
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" у серпні 2015 року

45
04.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06771/08-03 Постанова670
Про внесення змін до порядків, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 
червня 2011 р. №869

46
02.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06772/08-09 Доручення37358/1/1-15
(В.Федорчук) Про інформацію щодо стану 
соціально-трудових відносин, колективних 
трудових спорів (конфліктів) в Україні у серпні 
2015 році

47
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06779/08-49 Доручення1348/1/1-15-ДС
(А.Яценюк) Про попередження поширення вірусу 
поліомієліту

48
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06803/08-09 Доручення37948/0/1-15
(Г. Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА
Про участь у селекторній нараді 15.09.2015 року об 
11-00 годині

49
15.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06817/08-03 Постанова674
Про затвердження Порядку фінансування 
виготовлення органами ведення Державного 
реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки і проведення 
голосування на місцевих виборах

50
08.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06818/08-09 Доручення32560/4/1-15
(Г. Зубко) Про виконання доручення Віце-Прем`єр 
-міністра Г.Г.Зубко щодо  забезпечення житлом 
осіб, які перемістилися з Кримського півострова

51
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

06819/08-09 Доручення15305/0/2-15
(В.Федорчук) Про розгляд листа Європейського 
Форуму України від 04.09.2015 № 126 щодо 
збереження історичної пам`яті, місць поховань і 
історичних пам`яток часів Другої світової  війни

52
12.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06820/08-09 Доручення22952/16/1-15
(Н. Гнидюк) Про виконання пункту 3 доручення 
Прем`єр-міністра України А.П.Яценюка від 
30.05.2015 № 22952/0/1-15 щодо проведення з 
Французькою Стороною консультацій  відносно 
залучення кредитів для реалізації в Україні 
проектів розвитку

53
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06890/08-09 Доручення15344/0/2-15
(О.Паракуда) Про склад робочої групи з питань 
реформування структури обласних державних 
адміністрацій

54
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06891/08-09 Доручення36854/1/1-15
(А.Яценюк) Про надання пропозиції щодо 
приведення актів Уряду у відповідність із Законом

55
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06892/08-04 Протокол наради 
(засідання)

38307/0/1-15
(А.ЯЦЕНЮК) Протокол засідання Міжвідомчої 
робочої групи з питань реалізації заходів з 
енергетичної ефективності та спрощення порядку 
надання житлових субсидій

56
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06893/08-09 Доручення38167/0/1-15
(А.Яценюк) Про надання інформації щодо 
заборгованості заробітної плати

57
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06894/08-03 Розпорядження911-р
Про питання створення і функціонування єдиного  
веб-порталу використання публічних коштів

58
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06895/08-03 Постанова680
Про внесення змін до постанови КМУ від 
16.02.2011р. № 110 і від 14.05.2012р. №541

59
08.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06896/08-03 Постанова695
Про внесення змін до Методики формування 
спроможних територіальних громад

60
02.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06897/08-03 Постанова687
Про питання оплати праці членів територіальних і 
дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, 
нарахування та виплати одноразової грошової 
винагороди

61
08.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06898/08-03 Постанова699
Про внесення змін до постанови КМУ від 10 
серпня 2004р. № 1037

62
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ 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

06899/08-03 Постанова700
Про затвердження Порядку фінансування виборчих 
комісій під час підготовки і проведення місцевих 
виборів

63
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ паперовий паперова

06900/08-03 Постанова676
Про затвердження Порядку оприлюднення на 
єдиному веб-порталі використання публічних 
коштів інформації про платіжні трансакції на 
єдиному казначейському рахунку

64
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06901/08-03 Постанова685
Про затвердження Порядку надання статусу 
інваліда війни особам, які отримали інвалідність 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час безпосередньої участі в 
атитерористичній операції, забезпечення її 
проведення

65
08.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06902/08-03 Постанова694
Про затвердження Порядку адміністрування 
єдиного веб-порталу використання публічних 
коштів

66
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Комісії при КМУ

06773/08-09 Доручення15254/02-15
(О.Паракуда) Про резолюцію Міжнародного 
форуму для сталого розвитку міст GREEN 
CITY-2015

67
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

06776/08-44 ЛистUOP-4.04-9116
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ"
Про участь підприємств Запорізької області у 
робочих зустрічах задля розширення 
співробітництва з підприємствами Концерну

68
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
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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

06825/08-23 Лист37-32-4-11/1506
Про проведення з`їзду "Вівчарство та козівництво 
України"

69
09.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06826/08-21 Лист37-27-4-11/1503
Про надання кандидатури на посаду керівництва 
ДП "Світанок"

70
09.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

06795/08-32 Лист5/1-9/10803-15
Про організацію охорони територій та об`єктів 
природно-заповідного фонду

71
07.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06768/08-33 Лист4201-06/30320-0
Про проведення міжнародної виставки 
нафтогазової промисловості "ADIPEC - 2015"

72
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06837/08-33 Лист3912-05/30198-0
Про визначення видів діяльності, найефективніших 
для інвестування

73
10.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06844/08-26 Лист3612-07/29529-0
Про надання інформації щодо попиту та 
прогнозування професій і кваліфікацій

74
04.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06928/08-33 Лист4201-06/30925-0
Про проведення міжнародних виставок у вересні

75
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06952/08-33 Лист4201-06/30935-0
Про міжнародну спеціалізовану виставку "Транс 
Україна 2015"

76
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

06828/08-33 Лист01/22-2122
Про проведення Міжнародного форуму 
"Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє"

77
07.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ
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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

06783/08-33 Лист51/17-200-3079
Про веб-портал Ради експортерів та інвесторів при 
МЗС України

78
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06907/08-26 Лист297/2015
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Про набір аспірантів на навчання до академії у 
2015/2016 навчальному році

79
11.08.2015від

№
від 17.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство культури

06808/08-27 Лист764/4/15-15
Про проведення Міжнародного фестивалю 
"Литовська феєрія"

80
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

06860/08-29 Лист7411/3.3
Про висловлення позиції стосовно реалізації деяких 
пріоритетних питань у молодіжній сфері

81
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

06835/08-44 Лист248/2/4/1230
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ МОУ
Про надання звіту з  використання коштів з 
резервного фонду за бюджетною програмою 
2101700 "Будівництво інженерних споруд з метою 
зміцнення обороноздатності держави"

82
14.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06955/08-27 Лист1/9-441
Про проведення Форуму українських патріотичних 
справ "Ми - Українці!" (14.10.-16.10.2015)

83
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06838/08-28 Лист05.01-13/29251
Про участь у нараді (29.09-01.10.2015)

84
14.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06853/08-28 Лист0623-58/487/114
Про проведення Міжнародного 
українсько-литовського конкурсу малюнків "Здай 
кров заради життя"

85
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06908/08-28 Лист3.09/30142
Про проведення наради у м.Дніпропетровськ 
(24.09-25.09.2015)

86
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06780/08-20 Лист7/19-10953
Про використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

87
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06848/08-33 Лист7/12-11079
Про спільне засідання українсько-німецмької 
робочої групи для відбору та фінансування 
проектів за рахунок кредиту KfW

88
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06885/08-45 Лист7/13-9184
Про розміщення інформації щодо проведення 
конкурсу "Кращі практики місцевого 
самоврядування у 2015 році"

89
04.08.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06958/08-24 Лист7/10-11185
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

90
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06806/08-35 Лист459/0/18-15/081
Про організацію роботи радників з питань 
внутрішньо переміщених осіб

91
01.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06903/08-35 Лист14068/0/14-15/5
Про проведення селекторної наради  18.09.2015 р. з 
15-00 до 17-00 

92
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06948/08-44 Лист13372/0/14-15/02
Про надання роз`яснень з питань проходження 
громадянами альтернативної (невійськової) служби

93
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06949/08-35 Лист13398/0/14-15/24
Про застосування норм законодавства з питань 
гуманітарної допомоги регіональними органами 
виконавчої влади

94
04.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06950/08-35 Лист13714/0/14-15/19
Про надання інформації щодо здійснення опіки та 
піклування над повнолітніми недієздатними 
особами, цивільна дієздатність яких обмежена

95
11.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06951/08-35 Лист13712/0/14-15/19
Про призначення опікунів та піклувальників 
повнолітнім недієздатним особам, цивільна 
дієздатність яких обмежена

96
11.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

06954/08-35 Лист14089/0/14-15/11
Про оновлення інформації щодо дотримання 
законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей та проведення роботи з дитячими закладами 
оздоровлення та відпочинку

97
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

06964/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про формування місцевих бюджетів на 2016 рік

98
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

06784/08-27 Лист315
ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЮСТИЦІЇ
Про підвищення кваліфікації працівників архівних 
установ

99
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06796/08-21 Лист8.4-14/20
Про отримання доступу до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

100
07.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06861/08-37 Лист01-01-40/3470
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Федоровій О.В.

101
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

06805/08-37 Лист01-5142/43
Про нагородження Лаєра Ю.О. та Іванова Ю.М.

102
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міська рада

06910/08-21 Лист11/02-23/03018
Про рішення Запорізької міської ради від 
26.08.2015 №43

103
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

06787/08-20 Лист02-24/692-2
Про фінансування природоохоронних заходів по 
м.Мелітополь із коштів обласного екофонду в 2016 
році

104
07.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06849/08-22 Лист02-27/707-4
Про надання інформації щодо автоперевізників

105
10.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06886/08-10 Депутатське звернення50
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
ГУРГУРА К.В.
Про надання звіту робочої групи, щодо проблемних 
питань діяльності ВАТ "Запоріжжяобенерго"

106
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

06810/08-17 Лист3719/01-27
Про  вжиття заходів щодо забезпечення газовим 
опаленням в селах Ботієво, Строганівка, Бабанівка 
Приазовського району 

107
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06934/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР САВОВСЬКИЙ В.М.  ДОР КОРОСТЕЛЬОВ 
О.Ю.
Про виділення коштів 

108
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06957/08-17 Лист01-26/1150
Про участь у засіданні Погоджувальній раді 
керівників депутатських фракцій та груп обласної 
ради

109
18.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06961/08-24 Лист6519/01-11
Про введення в експлуатацію надземного переходу 
КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР

110
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

06792/08-17 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про присвоєння почесного звання Борзенко Ю.В.

111
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

06878/08-24 Лист10/1220
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області на 
2012-2020 роки"

112
16.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

06850/08-22 Лист51/9961
ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на вересень 2015 р.

113
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

06804/08-37 Лист1587/ОК
Про нагородження Жарика В.М. (інші)

114
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06851/08-37 Лист03-49.2/21723
Про нагородження Кобзєва О.К. (інші)

115
08.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06793/08-20 Лист64
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про збільшення призначень бюджетного 
фінансування

116
09.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06811/08-22 Лист19
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про можливість створення додаткової зупинки

117
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06812/08-22 Лист11
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про можливість створення додаткової зупинки

118
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06814/08-37 Лист09/01
АСОЦІАЦІЯ ХОЛДИНГ "РІСТ"
Про нагородження Шкоди Д.Ю. (інші)

119
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06833/08-22 Лист0909/1
ТОВ "АСГАРД МЕГА ГРУП"
Про участь у тендерних засіданнях щодо закупівлі 
вугільної продукції

120
09.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06854/08-24 Лист1032
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження заборгованості з різниці в тарифах 
на послуги з теплопостачання

121
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06916/08-24 Лист01-11/1952
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ" 
Про затвердження титулу перехідної будови на 
2015 рік

122
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

06933/08-32 Лист05/1567
ПРАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про Договір оренди землі

123
11.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06767/08-32 Листб/н
ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

124
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06798/08-32 Лист279
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ЛЮСТРАЦІЇ ТА 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Про заборону осушення водойму Лебединого 
(Малого) пруда на території парку "Дубовий гай"

125
03.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06824/08-32 Лист2627
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки

126
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06830/08-37 Лист485
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Кузнецової М.А.

127
14.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06930/08-44 Лист3739
КОМАНДИР 55 ОКРЕМОЇ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ 
БРИГАДИ
Про надання допомоги

128
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06936/08-32 Лист44
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ 
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗОДА
Про проведення наради з питань дотримання 
законодавства в сфері поводження з відходами

129
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

06947/08-32 Лист1
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ВИСОТНИК"
Про поновлення договору оренди земельної 
ділянки

130
18.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06956/08-32 Лист15/09-01
АСОЦІАЦІЯ РИБАЛОК ТА РИБОЛОВІВ 
ПРИДНІПРОВ`Я
Про організацію контролю за утилізацією 
небезпечних відходів на території Зап. обл.

131
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

06785/08-43 Лист335/2393/15-а
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виклик до суду по справі 335/2393/15-а

132
08.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06870/08-43 Лист310/10022/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про рішення суду по справі 310/10022/14-ц

133
10.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Учбові заклади

06847/08-22 Лист35-20/3106
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про вдосконалення автобусних маршрутів

134
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06904/08-15 Лист03-01/2145
(В.Ковальчук) Про розгляд звернення  громадської 
організації "Народна рада м. Оріхова і Оріхівського 
району"

135
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Правові питання паперовий паперова

06905/08-15 Лист03-01/2135
(В. Ковальчук) Про призначення Бриля К.І. 

136
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Президент України

06942/08-02 Указ489/2015
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

137
21.08.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06927/08-20 Лист01-19/1121
Про виділення коштів для поліпшення стану доріг

138
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06868/08-26 Лист05-31/0985
Про вирішення питання щодо закриття ДНЗ 
"Великобілозерський професійний аграрний ліцей "

139
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

06872/08-37 Лист05-29/0984
Про нагородження Симець Т.Л.

140
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06915/08-36 Лист05-29/0990
Про погодження призначення Трошиної Н.І.

141
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06912/08-37 Лист01-01-31/0801
Про нагородження Гашкової А.В. та Кириленко 
М.М.

142
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

06816/08-36 Лист01-20/0750
Про погодження призначення Крамаренка О.В.

143
14.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06943/08-36 Лист116/01-15
Про погодження призначення Тихенко Н.М.

144
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06855/08-37 Лист01-01-30/0904
Про нагородження Яцуна В.А.

145
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06981/08-36 Лист01-01-29/0912
Про погодження звільнення Прохоренко С.Г.

146
18.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

06836/08-20 Лист01-16/0917
Про перерозподіл бюджетних асигнувань

147
09.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06932/08-32 Лист1397/01-20
Про заміну назви заходу для проведення тендерної 
процедури

148
11.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06931/08-20 Лист01-01-16/1595
Про виділення коштів

149
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

06873/08-37 Лист01-36/1053
Про нагородження Філіппова А.В.

150
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06874/08-20 Лист01-20/1044
Про погашення заборгованості з податку з орендної 
плати

151
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06911/08-20 Лист01-20/0924
Про виділення коштів

152
17.08.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06923/08-36 Лист01-35/1068
Про погодження звільнення Волкова В.І.

153
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Розівська райдержадміністрація

06845/08-22 Лист1970/0113
Про запланове відключення від електроенергії 
Розівського ЕЦВ КП "Облводоканал"

154
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06909/08-20 Лист01-13/0557
Про виділення коштів

155
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06935/08-20 Лист01-13/0547
Про виділення коштів

156
10.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06815/08-36 Лист01-07/26/0653
Про погодження призначення Галабурди Г.В.

157
14.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Великобілозерська райрада

06959/08-26 Лист01-25/431
Про недопущення закриття Державного 
навчального закладу " Великобілозерський 
професійний аграрний ліцей"

158
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

06801/08-32 Лист02-01-23/480
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання роз`яснень щодо звернення Лелікової 
М.Б.

159
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06829/08-24 Лист02-01-29/668
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про внесення до переліку об`єкту, які потребує 
виконання ремонтних робіт

160
15.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06875/08-24 Лист1127/02-01-26
ДОЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання документів щодо відповідності 
проектів рішень Долинської, Мар`ївської, 
Розумівської сільських рад

161
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06876/08-20 Лист595/01
МАР`ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів

162
16.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06877/08-20 Лист594
МАР`ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів

163
16.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки

06944/08-37 Лист04-12/0975
Про нагородження Горшкову В.Г. (інші)

164
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06945/08-37 Лист04-12/0973
Про нагородження Мазнюк Ю.В. (інші)

165
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06946/08-37 Лист2294/01-12
Про нагородження Єременка В.М.

166
17.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

06925/08-45 Лист367/03-17
Про погодження зміни тематики навчання

167
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06926/08-45 Лист368/03-17
Про проведення навчання за професійною 
програмою підвищення кваліфікації

168
16.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

23



№
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 держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

06929/08-37 Лист06-03/2787
Про нагородження Хомутова В.О. (інші)

169
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

06774/08-41 Лист5/3326
УПРАВЛІННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У 
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Про надання копій документів з будівництва 
об`єкту 

170
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06775/08-41 Лист5/3044
УПРАВЛІННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ У 
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Про надання інформації щодо робіт у с.Нове 
Запоріжжя та с.Долинське у період 2006-2010 роки

171
26.08.2015від

№
від 14.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06781/08-41 Лист6/8814
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання копій документів щодо водогону 
Василівка-Токмак

172
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06913/08-44 Лист8/2-776
Про організацію роботи блокпостів на території 
Запорізької області

173
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06985/08-41 Лист41/6-12136
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ
Про розкрадання котельної по вул. Ушакова в м. 
Мелітополь

174
11.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

06802/08-35 Лист5047-1-19/13-15
Про виконання протокольного рішення

175
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06834/08-45 Лист12/5-19/10975
Про проведення семінару (24.09.2015)

176
15.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06971/08-21 Лист06-19/11132
Про вжиття заходів щодо підключення Центрів 
адміністративних послуг до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців

177
18.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06972/08-37 Лист07-19/11135
Про нагородження Юлдашева А.А. (інші)

178
18.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

06769/08-23 Лист142/01-15
Про декларування наявних обсягів цукру станом на 
01.09.2015

179
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06770/08-23 Лист141/01-15
Про декларування обсягів зерна станом на 
01.09.2015

180
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна фіскальна служба України у Запорізькій області

06807/08-20 Лист410/9/08-01-20-0
Про звіти ГУ ДФС України у Запорізькій області 
станом на 01.09.2015

181
11.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

06839/08-32 Лист776
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

182
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06840/08-32 Лист776
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

183
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06841/08-32 Лист773
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

184
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06842/08-32 Лист775
Про надання згоди на відновлення меж земельних 
ділянок

185
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06924/08-22 ЛистВ.о.Н-21/968
Про виявлення і закриття незаконно діючих пунктів 
приймання металобрухту

186
14.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06852/08-43 Ухвала808/6028/15
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Олексіївка"

187
15.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06983/08-43 Лист808/3791/15/300
Про постанову суду від 06.08.2015 по справі 
№808/3791/15 за позовом Купрія В.М.

188
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06782/08-35 Лист34
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ
Про підвищення пенсії Федоренка В.А.

189
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06914/08-37 Лист06/2108
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА 
ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ 
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ
Про нагородження Зубка С.І. (інші)

190
17.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура

06809/08-41 Лист3948-вих15
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо мобілізаційного 
резерву

191
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ 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

06871/08-43 Лист73-1259вих-15
ПРОКУРАТУРА ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ 
Про заміну способу і порядку виконання рішення 
суду щодо ТОВ "Ріск"

192
10.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

06788/08-20 Лист10/10/1436
Про виділення коштів 

193
07.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06813/08-36 Лист8/1479
Про погодження кадрового резерву на посаду 
начальника Служби автомобільних доріг

194
14.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06869/08-37 Лист8/1494
Про нагородження Коцур В.Г. та Цинка В.І.

195
16.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

06797/08-45 Лист1/9-5022-Гл
Про включення до складу комісії Невєрова К.В.

196
08.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06778/08-41 Лист59/14/2423
Про надання інформації щодо ПАТ "Запоріжгаз"

197
10.09.2015від

№
від 14.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06832/08-49 Лист59/20-6918дск
Про уточнені дані щодо сил  та засобів структурних 
підрозділів ОДА, що виділенні для участі в АТО 
під назвою "Бумеранг"

198
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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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

06863/08-39 Постанова274
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25 жовтня 2015 року

199
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06864/08-39 Постанова291
Про Порядок проведення жеребкування щодо 
включення кандидатур до складу дільничних 
виборчих комісій з виборів депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
районних у містах, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 
селищ

200
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06865/08-39 Постанова294
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

201
14.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06919/08-39 Лист306
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 9 вересня 2015 року №237

202
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06920/08-39 Постанова307
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 3 вересня 2015 року №216

203
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06921/08-39 Припис311
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку підготовку та 
проведення місцевих виборів

204
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

06922/08-39 Постанова308
Про Роз`яснення щодо деяких питань діяльності 
виборчої комісії Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, міських, районних у містах, 
селищних, сільських виборчих комісій як 
юридичних осіб

205
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

06937/08-39 Постанова334
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

206
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Центральна виборча комісія

06938/08-39 Постанова333
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
07.09.2015 року № 236

207
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06939/08-39 Постанова313
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конгресового Комітету Америки на 
чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25 жовтня 2015 року

208
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06940/08-39 Лист21-28-2036
Про підписання та повернення відомості до ЦВК, 
щодо надання працівнику органу Державного 
реєстру виборців засобів доступу до бази даних

209
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06941/08-39 Лист21-38-2048
Про невідкладне доведення до відома 
територіальних виборчих комісій отриманих 
постанов ЦВК

210
16.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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06968/08-41 Лист19-р
Про звернення Сніжко М.М. щодо незаконної 
передачі у власність земельних ділянок

211
15.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

06823/08-32 Лист11830/13/10-15
Про правильність та повноту надання інформації 
для отримання дозволів на спеціальне 
водокористування

212
10.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06822/08-34 Лист02-13443/161
Про спеціальні служби цивільного захисту

213
11.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06862/08-34 Лист01-13664/165
Про участь у засіданні міжвідомчого оперативного 
штабу Державної комісії з питань ТЕБ та НС  
(17.09.2015)

214
16.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

06827/08-37 Лист3205/01/09.2-15
Про нагородження Кузнецової М.А.

215
14.09.2015від

№
від 15.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06889/08-35 Лист3219/01/08.3-15
Про порядок забезпечення постраждалих учасників 
АТО санаторно-курортним лікуванням

216
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06965/08-35 Лист3180/01/09.1-15
Про дату вручення придбаного за бюджетною 
програмою житла

217
14.09.2015від

№
від 18.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Рахункова палата України

06906/08-23 Лист03-1800
Про проведення анкетування сільських та 
селищних рад

218
15.09.2015від

№
від 17.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Фонд державного майна України
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06879/08-27 Лист10-22-16066
Про друковане видання "Відомості приватизації"

219
10.09.2015від

№
від 16.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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