
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.09.15 по 02.10.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07154/08-01 Закон України704-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік"

1
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07155/08-01 Закон України702-VIII
Про внесення до розділу XX "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо 
особливостей оподаткування під час 
реструктуризації державного і гарантованого 
державою боргу та його часткового списання 

2
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07156/08-01 Закон України701-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про цінні 
папери та фондовий ринок" стосовно державних 
деривативів щодо реструктуризації державного та 
гарантованого державного боргу та його 
часткового списання

3
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07157/08-01 Закон України700-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо реструктуризації державного та 
гарантованого державного боргу та його 
часткового списання

4
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07158/08-01 Закон України662-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Сенегал про передачу засуджених осіб

5
02.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07159/08-01 Закон України661-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Сенегал про правову допомогу у 
цивільних та кримінальних справах

6
02.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07160/08-01 Закон України660-VIII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Республікою Сенегал про видачу правопорушників

7
02.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07161/08-01 Постанова705-VIII
Про відставку Віце- прем`єр-міністра України 
Вощевського В.М.

8
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07162/08-01 Постанова703-VIII
Про забезпечення фінансової стабілізації в Україні 
в рамках виконання програм Міжнародного 
валютного фонду "Механізм розширеного 
фінансування"

9
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07163/08-01 Постанова708-VIII
Про визначення представника Верховної Ради 
України у складі конкурсної комісії з відбору на 
зайняття посад членів Національного агентства з 
питань запобігання корупції

10
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Правові питання паперовий паперова

07164/08-01 Постанова698-VIII
Про Заяву Верховної  Ради України з приводу 
70-річчя Організації Об`єднаних Націй та членства 
України в ООН

11
16.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07165/08-01 Закон України668-VIII
Про внесення змін до Сімейного кодексу України 
щодо врахування відомостей про соціальний 
супровід сім`ї (особи) при захисті у судовому 
порядку сімейних прав та інтересів

12
03.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2



№
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

07166/08-01 Закон України664-VIII
Про ратифікацію  Договору (у формі обміну 
нотами) між Урядом України та Урядом Японії про 
надання кредиту для реалізації проекту 
модернізації Бортницької станції очистки стічних 
вод у рамках реалізації проекту "Реконструкція 
споруд очистки стічних каналізаційних вод і 
будівництво технологічної лінії по обробці та 
утилізації осадів Бортницької станції аерації"

13
02.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07167/08-01 Закон України663-VIII
Про приєднання до Протоколу поправок до 
Конвенції про Міжнародну гідрографічну 
організацію

14
02.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07168/08-01 Закон України670-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про судовий 
збір" щодо звільнення від сплати судового збору 
учасників антитерористичних операцій та членів 
сімей загиблих

15
03.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07351/08-01 Постанова709-VIII
Про відзначення 80-річчя з дня народження поета і 
громадського діяча Бориса Олійника

16
17.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07352/08-01 Постанова689-VIII
Про призначення у 2015 році іменних стипендій 
ВРУ для найталановитіших молодих учених

17
15.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07353/08-01 Постанова690-VIII
Про присудження Премії ВРУ найталановитішим 
молодим ученим в галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-технічних 
розробок за 2014 рік

18
15.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07354/08-01 Лист675-VIII
Про електронну комерцію

19
03.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

3



№
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

07355/08-01 Закон України667-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців"

20
03.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07356/08-01 Закон України665-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
передачу об`єктів права державної та комунальної 
власності" 

21
03.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07357/08-01 Закон України530-VIII
Про внесення зміни до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
боротьби з браконьєрством та захисту 
навколишнього природного середовища

22
17.06.2015від

№
від 02.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

07361/08-01 Закон України679-VIII
Про внесення змін до деяких законів України у 
сфері державних закупівель щодо приведення їх у 
відповідність із міжнародними стандартами та 
вжиття заходів з подолання корупції

23
15.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

07189/08-14 Лист04-23/13-1286
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про матеріали парламентських слухань

24
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07336/08-14 Лист04-22/05/2-369(2
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І 
ДУХОВНОСТІ
СЛУХАННЯ 07.10.2015
Про участь у слуханнях

25
28.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07337/08-14 Лист04-33/14-1187
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 28.10.2015
Про участь у засіданні круглого столу

26
29.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

4



№
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

07141/08-10 Депутатське звернення349
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення сільського голови Наталівської 
сільскради Запорізького району, щодо передання 
нового водопроводу с. Черепівське на баланс 
Запорізької обласної ради

27
22.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07142/08-10 Депутатське звернення348
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців с. Рідзвянка 
Новомиколаївського району Запорізької області, 
щодо ремонту дороги по вул. Садовий шлях

28
22.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07143/08-10 Депутатське звернення341
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про звернення мешканців с. Українки 
Вільнянського району Запорізької області, щодо 
діяльності екологічної компанії "Гранік", 
розташованої біля їхнього села

29
21.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07144/08-10 Депутатське звернення338
(В.В.Кривохатько) Про звернення Димитрової С.С., 
яка потерпає від незаконних дій начальника відділу 
освіти Пологівської РДА

30
21.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Правові питання паперовий паперова

07145/08-10 Депутатське звернення336
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про надання інформації, щодо вирішення питання 
призначення начальника відділу освіти, молоді та 
спорту Вільнянського РДА

31
21.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07146/08-10 Депутатське звернення440/ЗОДА/15
НДУ ФРОЛОВ М.О.
Про звернення пацієнтів Запорізького обласного 
онкологічного диспансеру, забезпечення комфорту 
пацієнтів  на території закладу

32
22.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

5



№
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

07197/08-44 Лист1267
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4510
Про надання інформації для складання 
медико-географічної характеристики регіону

33
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання

07195/08-24 Лист65/3
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖКГ
Про проведення семінару (09.10.2015 
м.Дніпропетровськ)

34
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07201/08-37 Лист254
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНА РАДА 
ЗАПОРІЖЖЯ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Про нагородження Житомирського О.Я.

35
28.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07229/08-37 Лист777/04/ОДА
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ ЧОРНОБИЛЯ" 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
Про нагородження Федченка В.М.

36
22.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07286/08-28 Лист64/15
ГО "ІНВАЛІДІВ - ОСІБ З ПЕРЕСАДЖЕНИМИ 
ОРГАНАМИ "НАДІЯ НА ЖИТТЯ"
Про надання допомоги у вирішенні конфліктної 
ситуації

37
25.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07323/08-13 Лист0741
КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ ЄС
Про проведення поглибленого аналізу області 
07-30.10.2015

38
01.10.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07198/08-22 Лист58/09-7
ТОВ "ЦИФРОВІ РАДІОСИСТЕМИ"
Про співробітництво

39
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07206/08-47 Листб/н
АТ "ІНФОПЛЮС"
Про проведення семінару " Oracle Docflow 
АСКОД"

40
28.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07225/08-32 Листб/н
ЗЛАТЬЄВ М.В.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

41
24.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07237/08-44 Лист5278
МЕЛІТОПОЛЬСЬКО-ВЕСЕЛІВСЬКИЙ 
ОБ`ЄДНАНИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ
Про надання допомоги

42
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07320/08-36 Лист03/1-5-14/1-583
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах

43
29.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07327/08-22 Лист8.0-9984
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
16.10.2015
Про участь у конференції

44
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

07331/08-27 Лист222
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
СЕМІНАР-НАВЧАННЯ 21-23.10.2015
Про участь у семінарі-навчанні

45
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07368/08-38 Лист04
БО "БФ БІБЛІОТЕЧНА КРАЇНА"
Про сприяння в розповсюдженні інформації

46
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства

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

07194/08-33 Лист
ПОСОЛЬСТВО США
Про проведення зустрічі з політичним радником 
Аланом Перселлом

47
28.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

07207/08-43 Лист908/3773/15
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Альянс-Авто"

48
21.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07298/08-43 Лист317/593/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Полівода В.В., 
Полівода О.В.

49
24.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07299/08-43 Лист3174/1050/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Мухіна А.А.

50
24.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07151/08-09 Доручення32809/2/1-15
(О.Паракуда) Про  стан виконання доручення 
Прем`єр-міністра України від 12.08.2015 № 
32809/1/1-15, щодо опрацювання рішення виїзного 
засідання Комітету Верховної Ради  України 

51
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07152/08-09 Доручення38537/1/1-15
(Г.Зубко) Про фінансування субвенції з державного 
бюджету

52
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07153/08-09 Доручення38729/1/1-15
В.Федорчук) Про лист Держфінінспекції від 
15.09.2015 № 02-12/1004, щодо результатів 
контролю за виплатою заробітної плати

53
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
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

07169/08-03 Постанова734
Про деякі питання використання у 2015 році 
державних капітальних видатків

54
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07170/08-03 Розпорядження983-р
Про притягнення до дисциплінарної 
відповідальності

55
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07272/08-09 Доручення39522/1/1-15
(Р.Греба) Про розгляд листа виконавчого комітету 
Запорізької міської ради від 23.09.15 № П-0340-01, 
щодо виділення коштів

56
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07273/08-09 Доручення38760/1/1-15
В. Кириленко) До листа Укрдержархіву від 
16.09.2015 № 01.1/2/3096, щодо збереження 
штатної чисельності працівників державних архівів

57
25.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07310/08-03 Постанова739
Питання надання статусу учасника війни деяким 
особам

58
23.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07311/08-03 Постанова740
Про затвердження Порядку надання статусу особи, 
на яку поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", деяким категоріям осіб

59
03.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07312/08-03 Постанова747
Про внесення змін до постанови КМУ від 
13.04.2011 № 466

60
26.08.2015від

№
від 01.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07313/08-03 Постанова752
Про внесення змін до Положення про порядок 
призначення та надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива

61
23.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07314/08-03 Розпорядження992-р
Про передачу частини бюджетних призначень, 
передбачених Господарсько-фінансовому 
департаменту Секретаріату КМУ на 2015 рік

62
23.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07315/08-03 Розпорядження998-р
Про заходи з увічнення пам`яті захисників України 
на період до 2020 року

63
23.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07316/08-09 Доручення39577/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про внесення змін до Бюджетного кодексу

64
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07317/08-09 Доручення37481/1/1-15
(А.Яценюк) Про забезпечення проведення 
демократичних, чесних і прозорих місцевих 
виборів 25 жовтня 2015 року

65
29.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07346/08-03 Постанова757
Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 
23.04.2014 № 117

66
23.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07347/08-04 Витяг з протоколуВП 13
(Г.Зубко) УРЯДОВИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
5. Про проект розпорядження КМУ "Деякі питання 
реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року" 

67
24.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07348/08-09 Доручення26280/7/1-15
(О.Паракуда) Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету 

68
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10
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Джерело  інформації 
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07349/08-09 Доручення34937/1/1-15
(Г.Зубко) Про створення відповідної 
інфраструктури в об`єднаних територіальних 
громадах

69
29.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07362/08-49 Доручення1352/1/1-15-ДС
(Г.Зубко) Про вжиття заходів реагування, 
забезпечення здійснення заходів державного 
фінансового контролю за використанням 
бюджетних коштів

70
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07150/08-23 Лист37-27-1-11/1574
Про надання інформації щодо подальшого 
відновлення господарської діяльності, приватизації 
або припинення ДП "Світанок"

71
22.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07200/08-23 Лист37-32-4-11/1585
Про надання інформації щодо підприємств 
харчової промисловості, які планується ввести в 
експлуатацію 

72
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07333/08-23 Лист37-10-11/16206
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 06.10.2015
Про участь у засіданні колегії (ПЕРЕНОСИТЬСЯ)

73
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07175/08-32 Лист5/1-10/11544-15
Про надання інформації щодо інвентаризації 
парникових газів

74
18.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07149/08-33 Лист53-05/32017-06
Про проведення зустрічі І.Ліптуги з керівниками 
структурних підрозділів з питань туризму

75
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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07181/08-33 Лист3622-06/31806-0
Про проведення Молодіжним громадським 
центром "Еталон" міжнародної конференції 
(18.11-20.11.2015)

76
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07182/08-33 Лист4201-06/32006-0
Про проведення міжнародної виставки "Kish 
INVEX 2015" (09.11-12.11.2015)

77
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07183/08-33 Лист4201-06/31929-0
Про виставково-ярмаркові заходи в Азербайджані у 
2016 році

78
28.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07184/08-33 Лист4201-06/31919-0
Про проведення міжнародної виставки "Ганновер 
Мессе 2016" (25.04-29.04.2016)

79
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07223/08-33 Лист4323-05/32230-0
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з розвитку та реалізації експортного 
потенціалу і розширення зовнішніх ринків збуту 
товарів вітчизняних товаровиробників на період до 
2015 року

80
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07275/08-33 Лист4201-06/32224-0
Про проведення п`ятої промислової виставки 
(24.11-26.11.2015)

81
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07319/08-33 Лист3911-05/32523-0
 Про  інформування щодо прямих іноземних 
інвестицій в розрізі регіонів

82
01.10.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07216/08-29 Лист7707/19
Про проведення експерименту щодо залучення 
національних спортивних федерацій до організації і 
проведення спортивних заходів

83
25.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

12



№
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

07304/08-38 Лист220/10604
Про надання переліку громадських організацій 
статутна діяльність яких пов`язана з відродженням 
традицій козацтва в Україні

84
26.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07199/08-20 Лист7/19-11186
Про надання інформації щодо стану фінансування і 
використання субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам на компенсацію ризику населення, яке 
проживає на території зони спостереження 

85
17.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07224/08-19 Лист7/9-11598
Про надання пропозицій щодо удосконалення 
порядку розрахунку концесійних платежів

86
28.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07288/08-19 Лист07/13-11639
Про надання інформації щодо відповідальних осіб 
за підготовку та висвітлення у ЗМІ питань 
проведення реформ децентралізації влади

87
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07343/08-24 Лист7/9-11685
Про дотримання встановлених режимів роботи 
водосховищ і водогосподарських систем

88
30.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07363/08-19 Лист7/31-11730
Про надання кандидатури до складу Міжвідомчої 
координаційної комісії з питань регіонального 
розвитку

89
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07219/08-35 Лист14314/0/14-15/17
Про облік переміщених дітей

90
22.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07220/08-35 Лист14460/0/14-15/59
Про активізацію роботи у сфері протидії торгівлі 
людьми

91
24.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

07291/08-20 Лист01-01-31/3624
Про зменшення кредиторської заборгованості

92
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

07188/08-22 ЛистТ-3413-О
Про надання допомоги у будівництві платформи на 
162 км перегону Канцерівка-Дніпробуд2

93
28.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07218/08-32 ЛистКо-0324-08
Про надання інформації щодо земельних ділянок

94
25.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07290/08-20 Лист01/02-19/03315
Про збільшення обсягів субвенції

95
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

07281/08-32 Лист332
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

96
25.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07139/08-10 Депутатське звернення035/09-14
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
КЛІМОВИЧ О.О.
Про надання інформації, щодо використання 
бюджетних коштів на утримання медичних установ

97
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07140/08-10 Депутатське звернення24-1
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
БЛОХА А.В.
Про вирішення питання, щодо  підключення 
Шелюгівськосільського будинку культури до 
електромережі

98
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада
14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07173/08-17 Розпорядження192-р
Про скликання сорок восьмої сесії Запорізької 
обласної ради шостого скликання

99
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07203/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про внесення змін до Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку 
Запорізької області на 2015 рік, затвердженої 
рішенням обласної ради від 25.12.2014 №25

100
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07204/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін до Регіональної цільової 
програми розвитку та збереження зелених 
насаджень, затвердженої рішенням Запорізької 
обласної ради від 30.05.2013 №13 (зі змінами)

101
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07205/08-17 Рішення8
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 16.01.2015 №12 "Про обласний бюджет на 
2015 рік" (зі змінами та доповненнями)

102
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07342/08-17 Лист01-26/1211
Про переймування КЗ "Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР

103
02.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07177/08-20 Лист101
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету від 24.09.2015 (витяг з протоколу 
№79)

104
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

07230/08-22 Лист51/10407
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

105
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15
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з/п
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07231/08-22 Лист51/10406
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

106
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07232/08-22 Лист51/10405
ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

107
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07233/08-22 Лист51/10404
ПАТ "ЕМЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" 
ІМ.А.М.КУЗЬМІНА"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

108
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07234/08-22 Лист51/10408
ВАТ МК "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

109
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07241/08-22 Лист51/10419
ТОВ "КЕРАМІСТ ВИДАВНИЙ БУДИНОК"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

110
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07242/08-22 Лист51/10418
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" 
МОТРЕНКО О.В.
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

111
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07243/08-22 Лист51/10415
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

112
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07244/08-22 Лист51/10414
ПАТ"ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

113
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07245/08-22 Лист51/10443
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ-ВАКАТОВ І КОМПАНІЯ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

114
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07246/08-22 Лист51/10442
ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

115
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07247/08-22 Лист51/10441
ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

116
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07248/08-22 Лист51/10439
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБЗ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

117
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07249/08-22 Лист51/10438
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ 
ФЛЮСІВ І СКЛОВИРОБІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

118
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07250/08-22 Лист51/10437
ТОВ ФІРМА "СУВЕНІР"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

119
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07251/08-22 Лист51/10436
ТОВ "ФАКТОР НАФТОГАЗ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

120
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07252/08-22 Лист51/10434
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

121
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07253/08-22 Лист51/10433
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

122
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07254/08-22 Лист51/10432
АТ "МОТОР-СІЧ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

123
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07255/08-22 Лист51/10429
ТОВ "МЕТПРОМСЕРВІС"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

124
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07256/08-22 Лист51/10428
ТОВ "ФАБРИКАНТ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

125
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07257/08-22 Лист51/10426
ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

126
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07258/08-22 Лист51/10424
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
МЕТАЛІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

127
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07259/08-22 Лист51/10423
ТЗОВ "РОМА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

128
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07260/08-22 Лист51/10422
ТЗОВ "ОРІАНА-ЗАПОРІЖКЕРАМІКА"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

129
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07261/08-22 Лист51/10421
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

130
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07262/08-22 Лист51/10425
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
СПЛАВІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

131
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07263/08-22 Лист51/10448
РВУ "ХАРКІВАВТОГАЗ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

132
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07264/08-22 Лист51/10420
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

133
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07265/08-22 Лист51/10447
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

134
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07266/08-22 Лист51/10417
ПАТ "ВІДРАДНЕНСЬКЕ"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

135
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07267/08-22 Лист51/10416
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

136
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07268/08-22 Лист51/10440
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКА КОНДИТЕРСЬКА 
ФАБРИКА"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

137
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07269/08-22 Лист51/10435
ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЛА-УКРАЇНА"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

138
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07270/08-22 Лист51/10431
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №5"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

139
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07271/08-22 Лист51/10430
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №3"
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2015 р.

140
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07306/08-22 Лист53/10491
Про відсутність лімітів природного газу на І декаду 
жовтня 2015 р. КП "Соцкомуненергія"

141
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07307/08-22 Лист53/10490
Про відсутність лімітів природного газу на І декаду 
жовтня 2015 р. ОСББ "Осипенківський-Запоріжжя"

142
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07308/08-22 Лист53/10489
Про відсутність лімітів природного газу на І декаду 
жовтня 2015 р. Концерн "Міські теплові мережі"

143
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07186/08-22 Лист001-001/14530
Про інформування населення щодо переваг 
дифтарифного обліку електроенергії і механізми 
переходу на дифтариф населення Запорізької 
області

144
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07190/08-22 Лист006-05/14615
Про розгляд і затвердження плану розвитку 
розподільчих мереж на 2021-2025 роки

145
28.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

07217/08-22 Лист011-789
Про стан шламонакопичувача

146
28.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

07277/08-37 Лист21745
Про нагородження Воленка Є.С. (інші)

147
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

07193/08-22 Лист12-3-17А-581
Про вирішення питання щодо залежалих вантажів, 
що знаходяться на зберіганні в морських 
торговельних портах

148
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

07340/08-37 Листб/н
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про нагородження Марченка О.В. (інші)

149
02.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07366/08-37 Лист3904/4
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА ПП В0105
Про нагородження Мицик С.В.

150
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

07280/08-22 Лист76/6673
Про забезпечення дотримання режимів 
електроспоживання

151
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07332/08-37 Лист79-09/353
Про нагородження Супруна В.Г.

152
01.10.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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07226/08-32 Лист14
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР "ГІДРОПРОЕКТ"
Про погодження Паспорта водного об`єкта

153
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07227/08-24 Лист13/09
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про відкликання листа щодо виконання робіт по 
договору №16/15 ( 07109/08-24 25.09.2015)

154
29.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07278/08-32 Лист1758
ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про продовження дії договорів оренди землі

155
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07279/08-37 Лист1891
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Поляцко М.П.

156
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07326/08-37 Лист655
ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"
Про нагородження Дегтярьова О.О. (інші)

157
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07341/08-32 Лист337
ТОВ "СОЦІННОВАЦІЯ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки

158
28.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07344/08-22 Лист06/373
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

159
02.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07284/08-29 Лист37
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №11
Про допомогу в облаштуванні тренажерного залу 
для фізичної підготовки боксерів

160
21.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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07292/08-32 Лист19
ЗАПОРІЗЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
Про надання часткового звільнення від оплати 
земельного податку на земельні ділянки

161
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07293/08-20 Лист574/11-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про фінансування природоохоронних заходів

162
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07325/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ТУРЧИНСЬКИЙ М.І.
Про надання інформації щодо розгляду звернення 
Ванян Л.Б.

163
25.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07345/08-32 Лист27
ПП "ЛОТ-1"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки

164
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07334/08-24 Лист12/1177
Про проведення наради

165
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07335/08-24 Лист08/1176
Про припинення водозабезпечення населених 
пунктів області

166
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07339/08-24 Лист2978
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про збільшення асигнувань на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах

167
23.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

07369/08-43 Лист1968/15-вих.
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про закриття провадження у справі

168
29.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

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

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

07303/08-22 Лист18-4578/0/2-15
Про погодження автобусного маршруту

169
29.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Закарпатська ОДА

07294/08-39 Лист6183/06-26
Про направлення матеріалів стосовно виборчих 
списків Запорізької районної ради

170
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07238/08-15 Лист03-01/2244
(В.Ковальчук) Про проведення робочої зустрічі 
Президента України П.О. Порошенка з головами 
ОДА (05.10.2015)

171
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07239/08-15 Лист03-01/2242
(В.Ковальчук) Про підготовку матеріалів до наради 
за участю Президента України 

172
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07240/08-15 Лист03-01/2243
(В.Ковальчук) Про підготовку матеріалів до наради 
за участю Президента України 

173
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07350/08-15 Лист03-01/2256
(В.Ковальчук) Про зняття з контролю виконання 
актів та доручень Президента України

174
30.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державне Управління справами

07358/08-28 Лист01-13/21/2042
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
16.10.2015
Про участь у конференції

175
30.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07329/08-20 Лист01-21/1199
Про фінансування об`єктів за рахунок коштів ЄБРР

176
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07321/08-22 Лист01-28/1530
Про включення до мережі міжміських та 
приміських автобусних маршрутів деяких 
маршрутів

177
01.10.2015від

№
від 01.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07367/08-24 Лист01-43/1544
Про протокол засідання районного оперативного 
штабу

178
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07185/08-36 Лист01-01-29/0946
Про погодження звільнення Дорошенка О.О.

179
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ паперовий паперова

07282/08-20 Лист01-01-13/0949
Про виділення коштів щодо вирішення питання 
підтоплення населених пунктів с.Водяне та 
с.Велика Знам`янка

180
11.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07328/08-36 Лист03-12/0500
Про погодження призначення Горлакова О.С.

181
01.10.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07324/08-36 Лист01-01-16/1623
Про погодження звільнення Нечитайло Д.В.

182
01.10.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07171/08-20 Лист01-22/750
Про виділення коштів

183
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ 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

07309/08-36 Лист01-24/755
Про погодження стажування Пересипкіної Т.С.

184
25.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07365/08-36 Лист01-24/780
Про погодження призначення Кошиль О.В.

185
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07305/08-36 Лист01-35/1120
Про погодження звільнення Рудики В.В.

186
29.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07296/08-22 Лист01-13/0592
Про затвердження паспортів приміського 
маршруту

187
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07214/08-37 Лист01-07/26/0654
Про нагородження Чуєвої Г.В.

188
14.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

07285/08-24 Лист01.02-17/564
Про надання допомоги щодо взаємозаліку КП 
"Облводоканал" перед ВАТ "Запоріжжяобленерго" 
по Василівському району

189
25.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07283/08-27 Лист0201-41/342
ГУСАРКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про проведення фестивалю "Гусарська бульба - 
2015" (04.10.2015)

190
25.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів
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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

07235/08-20 Лист02.1-26/03.2/958
Про надання пропозицій на фінансування з 
обласного бюджету у 2016 році

191
28.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07236/08-20 Лист02.1-26/032/959
Про надання пропозицій на фінансування з 
обласного бюджету у 2016 році

192
28.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

07192/08-20 Лист01-07-35/1618
Про відбір інвестиційних програм, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів держфонду 
регіонального розвитку у 2016 році

193
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

07212/08-37 Лист01-27-03/545
Про нагородження  Коткова О.О. (інші)

194
28.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07276/08-37 Лист01-27-09/548
Про нагородження Пєчуріна Д.С. (інші)

195
29.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07322/08-37 Лист01-27-09/557
Про нагородження Мусієнка Д.Г. (інші)

196
01.10.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

07209/08-20 Лист5/1731
Про надання дозволу на здійснення попередньої 
оплати 

197
28.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

07187/08-45 Лист393/03-17
Про перенесення терміну проведення навчання

198
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07210/08-45 Лист413/03-17
Про участь фахівців апарату ОДА у проведенні 
навчання

199
25.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07196/08-41 Лист2/9283
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ 
Про надання допомоги у вирішенні питання щодо 
загибелі Нагорного Ю.В.

200
22.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07295/08-41 Лист26/15-484
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
БАТАЛЬЙОН ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ
Про вирішення ситуації щодо протиправних дій з 
боку співробітників батальйону патрульної служби 
за заявою Галогуз К.В.

201
14.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07330/08-41 Лист5/3673
Про надання інформації щодо вимог до 
підприємств, які надають послуги з 
теплопостачання

202
30.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

07213/08-37 Лист10/1225
Про нагородження Куліш С.М. (інші)

203
25.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07289/08-36 Лист10/1238
Про погодження списку осіб, зарахованих до 
кадрового резерву 

204
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07364/08-37 Лист18/01-321
Про нагородження Савченка О.М. (інші)

205
30.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07287/08-44 Лист1336
Про організацію та забезпечення проведення 
навчальних зборів загону оборони  № 1231

206
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07371/08-44 Лист1344
Про сприяння в щоденному триразовому гарячому 
харчуванні

207
01.10.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07208/08-43 Лист808/4857/15
Про виклик до суду по справі Гавілей М.М.

208
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07176/08-21 Лист07/06-02/322
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про виділення приміщення 

209
28.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07301/08-37 Лист06/2205
УПР.ВИКОН.ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЗАХВ.
Про нагородження Коробки О.І.

210
29.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура

07370/08-43 Лист05/2/3-310-15
ПРОКУРАТУРА М.КИЄВА
Про визнання недійсним договору та повернення 
державі водного об`єкта

211
28.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

07172/08-21 Лист02-13-0583-7
Про перевірку виконання умов договору оренди від 
21.06.2006 №2030 ЦМК бази відпочинку 
"Альбатрос" та умов збереження і використання 
державного майна

212
24.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
документа

07302/08-41 Лист59/6/2-1015-нт
Про проведення ситуативного експерименту

213
25.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07178/08-39 Постанова366
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 9 вересня 2015 року №237

214
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07179/08-39 Постанова370
Про Роз`яснення щодо складання та уточнення 
списків виборців для підготовки і проведення 
голосування з місцевих виборів 

215
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07180/08-39 Постанова373
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення з 
місцевих виборів 

216
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07215/08-39 Постанова367
Про затвердження Розподілу додаткової субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
підготовку і проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів 25 
жовтня 2015 року

217
25.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07274/08-39 Постанова374
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

218
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07359/08-39 Постанова375
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Естонської Республіки на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015

219
30.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07360/08-39 Постанова376
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

220
30.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

07148/08-44 Лист343/1/7027
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо термінів готовності 
прийому-передачі взводних опорних пунктів 

221
25.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07297/08-44 Лист343/1/7145
Про опрацювання Додаткових угод щодо 
делегування функцій замовника будівництва 
інженерних споруд

222
30.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

07338/08-20 Лист8-09/1478-24129
Про внесення змін до розпису Державного 
бюджету України на 2015 рік

223
29.09.2015від

№
від 02.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

07300/08-28 Лист08.13/911-І
Про надання інформації щодо дезінфекційних 
закладів та кількості працівників , які могли б 
реалізувати своє право на отримання пенсій за 
вислугу років

224
28.09.2015від

№
від 30.09.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

07147/08-32 Лист12505/13/10-15
Про надання інформації щодо видачі дозволів на 
спеціальне водокористування

225
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

07174/08-47 Лист09/02/03-2674
Про внесення відомостей до Реєстру ІТС

226
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

07318/08-47 Лист08/02/01-2115
Про надання інформації щодо програмного 
забезпечення, розробленого у РФ, які 
використовуються в АС

227
21.09.2015від

№
від 01.10.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

07202/08-35 Лист3314/01/08.1-15
Про надання інформації щодо фактичного 
здійснення психологічної реабілітації ветеранам 
війни та учасникам АТО

228
23.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

07191/08-37 Лист1714/2/8.2-10
Про нагородження Павелко Г.М.

229
22.09.2015від

№
від 28.09.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07211/08-36 Лист206-01/08/5-15
Про звільнення Крамного С.В.

230
24.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07221/08-22 Лист199-01/11/5-15
Про співробітництво з консультативними центрами 
УСПП щодо роз`яснювальної роботи серед 
населення, спрямованої на підвищення рівня 
енергозбереження та енергоефективності

231
21.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07222/08-22 Лист209-01/14/5-15
Про надання інформації щодо інвестиційних 
проектів, спрямованих на переведення споживачів з 
природного газу та інші види палива та енергії

232
25.09.2015від

№
від 29.09.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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