
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.10.15 по 24.10.15

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
Комітети Верховної Ради України

07847/08-14 Лист04-25/04-1060
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
КРУГЛИЙ СТІЛ 30.10.2015
Про участь у роботі круглого столу

1
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07875/08-14 Лист04-23/5-1422
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 09.12.2015
Про участь у парламентських слуханнях

2
19.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

07736/08-10 Депутатське звернення20 75469
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Містюк В.П. щодо надання 
допомоги в лікуванні

3
12.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07737/08-10 Депутатське звернення375
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Бумажної В.П. щодо 
забезпечення рейсовим автобусом

4
12.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07738/08-10 Депутатське звернення380
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення голови Кам`яної селищної 
ради Вільнянського р-ну Леончук Н.В. щодо 
надання недоотриманої дотації

5
12.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07740/08-10 Депутатське звернення379
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Козлової Н.М. щодо 
формування тарифів на опалення

6
12.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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07800/08-10 Депутатське звернення01-58/282/285
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.; ВАЛЕНТИНОВ С.В.
Про ситуацію з газопостачанням у м.Бердянськ

7
15.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07854/08-10 Депутатське звернення20 75674
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.В.
Про звернення Пономарьової В.Г. щодо надання  їй 
допомоги в обстеженні і лікуванні у 
кардіологічному центрі м.Запоріжжя

8
16.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07855/08-10 Депутатське звернення04-03/7-688(121
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "ОПОЗИЦІЙНИЙ 
БЛОК" ВРУ
Про звернення Кайстро Л.В. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

9
12.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

07887/08-20 Лист03-055/7160
УПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ В 
ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування щодо ділових очікувань 
підприємств

10
20.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07778/08-27 Лист1005
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СФД
Про формування регіонального страхового фонду 
документації

11
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07779/08-36 Лист1545
ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Про направлення на навчання

12
07.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07858/08-49 Лист8.0-154ДСК
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про направлення Номенклатурного каталогу

13
15.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

2
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07901/08-22 Лист484/1-22
ПРИАЗОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про зареєстровані бази для стоянок 
малих/маломірних суден

14
23.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

07838/08-30 Лист164
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
Про проведення 26-30.10.2015 серії семінарів

15
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Посольства, консульства

07902/08-13 Лист2221-29-15/1133
ГЕНКОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У 
ХАРКОВІ
Про проведення зустрічі 29.10.2015

16
23.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

07793/08-43 Постанова908/3773/15
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про визнання безпідставним розірвання договору 
та про спонукання до  виконання умов договору № 
29/6 від 09.01.2015

17
12.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07795/08-43 Лист808/3791/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 02.11.2015

18
09.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07806/08-43 Лист6-28628ск15
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ 
СПРАВ
Про касаційну скаргу Дубінця В.М.

19
20.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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07904/08-43 Ухвала201/16097/15-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Про ухвалу суду щодо провадження 
№1-кс/201/9459/2015

20
23.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07727/08-03 Розпорядження1068-р
Про затвердження плану першочергових заходів з 
облаштування державного кордону вздовж 
берегової лінії та забезпечення охорони 
територіального моря України в  межах Донецької, 
Запорізької, Херсонської та Миколаївської 
областей

21
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07728/08-03 Постанова822
Про запровадження обмежень щодо проведення 
перевірок діяльності ЗМІ до завершення виборчого 
процесу місцевих виборів у 2015 році

22
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07729/08-03 Розпорядження1064-р
Деякі питання опалювального сезону 2015/16 року

23
07.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07730/08-03 Розпорядження1078-р
Про погодження передачі нежитлового приміщення 
у смт. Чернігівка в держану власність

24
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07731/08-09 Доручення42255/1/1-15
(В.Федорчук) Про розгляд листа Запорізької 
облорганізації профспілки працівників освіти і 
науки України

25
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

07732/08-09 Доручення42321/1/1-15
(А.Яценюк) Про графік чергування працівників 
24-26.10.2015

26
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07733/08-09 Доручення41931/1/1-15
(В.Федорчук) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у вересні 2015 року

27
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07734/08-16 Лист17208/0/2-15
(Р.Греба) Про розгляд листа КП "Редакція газети 
"Рідний край"

28
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07809/08-04 Протокол наради 
(засідання)

42591/0/1-15
(А.Яценюк) Протокол засідання Антикризового 
енергетичного штабу від 15.10.2015

29
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07827/08-09 Доручення42460/1/1-15
(В.Федорчук) Про результати контролю за 
виплатою заробітної плати

30
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07828/08-09 Доручення42863/0/1-15
(А.Яценюк) Про забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів сучасними кабінетами фізики 
та фінансування виготовлення підручників для 
загальноосвітніх навчальних закладів

31
20.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

07861/08-03 Постанова833
Про внесення змін до постанови КМУ від 
16.09.2015 № 727

32
13.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07862/08-09 Доручення43000/0/1-15
(А.Яценюк) За результатами зустрічі 
Прем`єр-міністра України з представниками 
Національної гвардії

33
19.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07863/08-09 Доручення42454/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.; 
ВАЛЕНТИНОВ С.В.
Про ситуацію з газопостачанням у м.Бердянськ

34
21.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07893/08-09 Доручення43061/0/1-15
(А.Яценюк) Про недопущення використання 
підприємствами комунальної теплоенергетики 
надмірних обсягів природного газу

35
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07894/08-09 Доручення32789/3/1-15
(О.Паракуда) Про відповідність виробництва 
трамвайних вагонів

36
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07896/08-39 Постанова491
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

37
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

07801/08-22 Лист6-7077/1.2-15
Про використання природного газу 
теплопостачальними  підприємствами у жовтні 
2015 р.

38
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07802/08-22 Лист3ф/1.8-15
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

39
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07810/08-22 Лист19ф/1.2-15
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.10.2015
Про участь у селекторній нараді

40
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07768/08-18 Лист37-26-2-11/1693
Про звернення Скрипченко Л.З. на пряму 
телефонну лінію КМУ

41
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07837/08-23 Лист37-32-1-11/1726
Про проведення ярмаркових заходів 14-15.11.2015

42
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

07900/08-23 Лист37-14-2-11/1749
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 27.10.2015
Про участь у селекторній нараді

43
23.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

07743/08-41 Лист37568/Ав
Про заходи щодо забезпечення законності і 
правопорядку на об`єктах транспортної 
інфраструктури

44
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07771/08-32 Лист5/1-10/12481-15
Про надання інформації для інвентаризації 
парникових газів

45
08.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07819/08-33 Лист3911-05/34556-0
Про надання інформації щодо діяльності іноземних 
компаній в Україні

46
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07865/08-33 Лист4232-06/35118-0
Про щорічну виставку "World Food" 27.10.2015

47
22.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07867/08-22 Лист2735-08/35119-0
Про надання переліку підприємств, розташованих 
на території області

48
22.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07871/08-33 Лист4232-06/35135-0
Про встановлення контактів з виробниками 
металевої продукції

49
22.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

07775/08-22 Лист03/32-5695
Про готовність електропередавальних організацій 
до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 
2015-2016 років

50
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

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

07767/08-33 Лист640/17-200-2891
Про участь у Австралійсько-Українському форумі 
25-27.11.2015

51
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

07864/08-35 Лист15-2.2-2448
Про нарахування заробітної плати  працівникам 
культури

52
19.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07872/08-31 Лист2242/18/14-15
ЗАХІД 19-20.11.2015
Про участь у заході

53
20.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07881/08-40 Лист10.03-67/33482
Про надання інформації щодо об`єднаних 
територіальних громад

54
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07792/08-45 Лист7/13-12338
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Методики формування 
спроможних територіальних громад"

55
16.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07816/08-24 Лист7/10-12396
Про надання інформації щодо підприємств 
житлово-комунального господарства, які 
роздрукували або планують друк інформації про 
програму житлових субсидій на зворотному боці 
платіжних квитанцій

56
20.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07821/08-33 Лист7/31-12360
Про надання переліку угод щодо транскордонного 
співробітництва

57
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07822/08-33 Лист7/31-12361
Про надання інформації щодо стану та перспектив 
розвитку транскордонного співробітництва регіону 
у 2016 році

58
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07870/08-24 Лист8/19-134-15
Про зняття з контролю листа Мінрегіону від 
01.10.2014 № 7/19-11708

59
22.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07873/08-24 Лист7/17-12499
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
29.10.2015
Про участь у конференції

60
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07878/08-27 Лист7/11-12298
Про надання інформації щодо виконання підп.1 п.4 
Плану заходів з увічнення пам`яті захисників 
України на період до 2020 року, затвердженого 
розпорядженням КМУ від 23.09.2015 № 998-р

61
15.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07804/08-29 Лист5412/0/10-15/119
Про проведення атестації дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку

62
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07823/08-35 Лист15775/0/14-15/5
Про проведення перерахунку розміру субсидій на 
опалювальний період

63
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07845/08-29 Лист15947/0/14-15/59
Про проведення щорічної акції "16 днів проти 
насильства"

64
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07868/08-35 Лист16009/0/14-15/13
Про надбавку працівникам структурних підрозділів 
соціального захисту населення

65
22.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07876/08-35 Лист16025/0/14-15/10
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 29.10.2015
Про участь у засіданні колегії

66
22.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07892/08-35 Лист16116/0/14-15/17
НДУ БОГОМОЛЕЦЬ О.В.
Про забезпечення житлом сімей 
військовослужбовців, загиблих під час проведення 
АТО

67
23.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство фінансів

07857/08-20 Лист31-05130-13-21/
Про надання розподілу видатків за кодами 
економічної класифікації

68
21.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07880/08-20 Лист31-16000-03-7/3
Про перереєстрацію кредиторської заборгованості

69
19.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07784/08-39 Лист01-5855/40
Про упередження фальсифікацій

70
08.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07785/08-22 Лист01-5950/44
Про застосування заходів впливу

71
14.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07797/08-37 Лист01-5924/23
Про нагородження Лоли В.Г.

72
13.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

07891/08-37 Лист2682/25-10
Про нагородження Мащенка І.Г.

73
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

07803/08-17 Розпорядження206-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
облради від 25.09.2015 № 192-р "Про скликання 
сорок восьмої сесії Запорізької обласної ради 
шостого скликання"

74
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07739/08-17 Лист39
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
СОЦПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про створення Координаційної ради

75
09.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

07798/08-24 Лист10757
Про взаємовідносини із ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

76
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

07839/08-22 Лист53/11128
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду жовтня 2015 р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

77
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07840/08-22 Лист53/11129
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду жовтня 2015 р. КП "Соцкомуненергія"

78
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07841/08-22 Лист53/11130
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду жовтня 2015 р. КЕВ м.Запоріжжя

79
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07842/08-22 Лист53/11131
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду жовтня 2015 р. Якимівське орендне 
підприємство ВОЖКГта ПО

80
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07787/08-37 Листб/н
Про нагородження Бугрия В.В.

81
19.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07783/08-32 Лист02/Б/25
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації з встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки

82
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07786/08-37 ЛистІІ-V-10/03
Про нагородження Беспалько Л.І.

83
19.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Військові частини

07807/08-44 Лист2124
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про забезпечення дизельним пальним

84
16.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07851/08-44 Лист939
ВІЙСЬКОВА  ЧАСТИНА А1978
Про видачу інформаційних довідок

85
20.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07780/08-32 Лист10/5157
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

86
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07824/08-32 Лист340
ТОВ "СОЦІННОВАЦІЯ"
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

87
16.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07825/08-32 Лист1234-10/15
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про розгляд звернень щодо надання дозволу на 
розроблення документації із землеустрою

88
20.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07853/08-24 Лист532
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

89
20.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07888/08-22 Листб/н
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД"
Про надання роз`яснень щодо проведення закупівлі 
металобрухту

90
20.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07890/08-22 Лист2242
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про запобігання аварійних та нештатних ситуацій 
на об`єктах ПАТ "Мелітопольгаз"

91
22.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07774/08-41 Лист32/4-46694
БЕРДЯНСЬКИЙ МВ ГУ МВСУ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про надання копій документів, на підставі яких  
видано розпорядження голови ОДА від 30.04.2010 
№ 112

92
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

07788/08-37 Лист03-01/433
ЗВП "НЕОН" УТОГ
Про нагородження Орєхова Т.І.

93
19.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07812/08-27 Лист223
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ"
Про включення до складу комісії Тубольцева О.В.

94
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07815/08-43 Лист56
КРЕДИТНА СПІЛКА "МЕЛКОМ"
Про участь у судовому засіданні 23.10.2015

95
09.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07889/08-20 Лист05-07/434
ЗВП "НЕОН" УТОГ
Про виділення коштів у 2016 році

96
19.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07796/08-24 Лист03/1244
Про надання фінансової допомоги

97
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07799/08-37 Листб/н
СГО "РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ" 
Про нагородження Панькіної І.А.

98
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

07826/08-28 Лист7
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПАЦІЄНТІВ "КРАПЛЯ 
КРОВІ"
Про прийняття регіональної цільової програми 
допомоги хворим на хронічний мієлолейкоз

99
14.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07877/08-32 Листб/н
ГО "РІДНА ЗЕМЛЯ ЗАПОРІЗЬКА"
Про нагальні проблеми стану лісів у Запорізькій 
області

100
23.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

07836/08-24 Лист1191
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

101
20.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

07843/08-43 Лист310/3235/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 11.11.2015

102
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07844/08-43 Лист2080/15-вих.
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання державного акта на право приватної 
власності недійсним, зобов`язання  повернути 
земельну ділянку

103
13.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07859/08-43 Лист318/2374/15-ц
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Судова повістка про виклик до суду на 19.10.2015

104
13.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07860/08-43 Ухвала318/2374/15-ц
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Про скасування розпорядження

105
19.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

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

07898/08-37 Лист345
КВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
КОЛЕДЖ"
Про нагородження Андрєєвої Н.О. (інші)

106
05.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07817/08-15 Лист03-01/2347
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
виконання п.2 ст.2 Указу Президента України 
від18.03.2015 № 150

107
20.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07818/08-15 Лист03-01/2346
(В.Ковальчук) Про надання інформації щодо 
суспільно-політичної ситуації в регіоні 

108
20.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07846/08-15 Лист09-07/666
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
виконання Указу Президента України від 
18.03.2015 № 150

109
21.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07874/08-15 Лист09-07/672
(Н.Анненкова) Про графік чергування та форми для 
інформування

110
22.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

07735/08-15 Лист02-01/4094
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю Указів 
Президента України від 14.01.2015 № 15 та від 
30.01.2015 № 40

111
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Президент України

07829/08-02 Указ595/2015
Про Положення про Координаційний центр 
забезпечення взаємодії з КМУ

112
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

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

07805/08-24 Лист01-30/1632
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію КП "Облводоканал"

113
20.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07849/08-36 Лист05-29/1657
Про погодження звільнення Литвиненко В.Ф.

114
21.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07850/08-36 Лист05-29/1052
Про погодження стажування Хілько О.Л.

115
20.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07791/08-32 Лист01-17/0836
Про подовження строку дії договорів оренди землі

116
15.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07869/08-36 Лист01-01-16/1671
Про погодження призначення Кононенко Т.В.

117
21.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07813/08-36 Лист01-18/741
Про погодження призначення Пісковець З.А.

118
16.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07814/08-37 Лист01-18/743
Про нагородження Титюка С.К. (інші)

119
19.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07899/08-36 Лист01-18/763
Про погодження призначення Капітонова П.В.

120
22.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07781/08-24 Лист01-24/1189
Про внесення змін до регіональної програми 
"Питна вода Запорізької області на 2012-2020 
роки"

121
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

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

07886/08-39 Лист62-35/0967
Про сприяння у вирішенні питання

122
12.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада

07782/08-24 Лист01-56/1478
Про надання роз`яснення

123
12.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07885/08-32 Лист243
МАЛИНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз`яснення щодо поділу земельних 
ділянок

124
20.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

07789/08-37 Лист06-29-436
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Кіденко Р.П.

125
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07790/08-37 Лист06-29-434
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Грендич Г.Г.

126
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

07785/08-37 Лист01-27-09/592
Про нагородження Ляхович С.О. (інші)

127
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області

07866/08-24 Лист13-8-0.6-4857/25
Про фінансування у 2016 році  створення або 
оновлення планово-картографічних матеріалів 
населених пунктів

128
21.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

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

07882/08-20 Лист08-02-15-15/672
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за 9 місяців 2015 року

129
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07883/08-20 Лист08-07-15-15/672
Про результати ревізії окремих питань 
фінансово-господарської діяльності ДП "ДГ 
"Соцземлеробство" Донецької державної 
сільськогосподарської дослідної станції НААН 
України

130
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця Міністерства доходів і зборів

07856/08-44 Лист61/9108-70-24
Про організацію роботи  пункту пропуску 
"Бердянський морський торговельний порт" за 
принципом "єдиного офісу"

131
19.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07794/08-43 Лист808/4368/15
Про визнання протиправними дій (бездіяльності)

132
15.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

07820/08-41 Лист4504-вих15
ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо виконання постанови 
КМУ від 20.05.2015 № 348

133
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

07852/08-36 Лист02-14-06372
Про погодження Списку осіб, для зарахування до 
кадрового резерву на 2016 рік

134
20.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

07884/08-31 Лист3201/03-12123
Про надання пропозицій до квоти імміграції на 
2016 рік

135
20.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання релігії та національностей 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

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

07766/08-24 Лист1/9-5664-Гл
Про прискорення робіт по реконструкції очисних 
споруд Кам`янської ВК № 101 та закінчення 
будівництва очисних споруд Біленьківської ВК № 
99

136
12.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07741/08-41 Лист59/19-119нт
Про саботування ПАТ "Запоріжгаз" опалювального 
сезону у м.Бердянськ

137
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

07742/08-41 Лист59/19/1-120нт
Про припинення газопостачання у м.Бердянськ та 
передумов до надзвичайних  ситуацій

138
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07745/08-39 Лист21-38-2791
Про забезпечення телефонним зв`язком дільничних 
виборчих комісій

139
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07746/08-39 Постанова443
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Угорщини на чергових виборах депутатів місцевих 
рад, сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

140
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07747/08-39 Постанова444
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Литовської Республіки на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

141
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07748/08-39 Постанова445
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Словацької Республіки на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

142
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07749/08-39 Постанова446
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конгресового Комітету Америки на 
чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

143
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07750/08-39 Постанова447
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ЕNЕМО) на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

144
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07751/08-39 Постанова459
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Сполученого Королівства Великобританії та 
Північної Ірландії на чергових виборах депутатів 
місцевих рад, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів, перших виборах депутатів 
рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 
25.10.2015 

145
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07752/08-39 Постанова460
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від США 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

146
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07753/08-39 Постанова461
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Данія на чергових виборах депутатів 
місцевих рад, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів, перших виборах депутатів 
рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 
25.10.2015 

147
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07754/08-39 Постанова464
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Комітету "За відкриту демократію" на чергових 
виборах депутатів місцевих рад, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів, 
перших виборах депутатів рад об`єднаних 
територіальних громад та відповідних сільських, 
селищних, міських голів 25.10.2015 

148
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07755/08-39 Постанова465
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на 
чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

149
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07756/08-39 Постанова466
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Ради 
Європи на чергових виборах депутатів місцевих 
рад, сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

150
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07757/08-39 Постанова463
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від МГО 
"Політична ініціатива" на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

151
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07758/08-39 Постанова462
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Канади 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

152
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07759/08-39 Постанова467
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейського Парламенту на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

153
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07760/08-39 Постанова468
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейського форуму студентів на чергових 
виборах депутатів місцевих рад, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів, 
перших виборах депутатів рад об`єднаних 
територіальних громад та відповідних сільських, 
селищних, міських голів 25.10.2015 

154
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07761/08-39 Постанова458
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Французької Республіки на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

155
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07762/08-39 Постанова457
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Республіки Польща на чергових виборах депутатів 
місцевих рад, сільських, селищних рад, сільських, 
селищних, міських голів, перших виборах депутатів 
рад об`єднаних територіальних громад та 
відповідних сільських, селищних, міських голів 
25.10.2015 

156
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07763/08-39 Постанова456
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Австрійської Республіки на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

157
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07764/08-39 Постанова470
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

158
17.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07765/08-39 Постанова448
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Національного Демократичного Інституту 
Міжнародних відносин на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

159
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07830/08-39 Постанова479
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

160
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07831/08-39 Постанова483
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

161
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07832/08-39 Постанова477
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неприбуткової неурядової організації 
"Міжнародне бюро розслідувань" на чергових 
виборах депутатів місцевих рад, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів, 
перших виборах депутатів рад об`єднаних 
територіальних громад та відповідних сільських, 
селищних, міських голів 25.10.2015 

162
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07833/08-39 Постанова476
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської платформи за демократичні вибори 
на чергових виборах депутатів місцевих рад, 
сільських, селищних рад, сільських, селищних, 
міських голів, перших виборах депутатів рад 
об`єднаних територіальних громад та відповідних 
сільських, селищних, міських голів 25.10.2015 

163
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07834/08-39 Постанова475
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Фундації за демократію та управління на чергових 
виборах депутатів місцевих рад, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів, 
перших виборах депутатів рад об`єднаних 
територіальних громад та відповідних сільських, 
селищних, міських голів 25.10.2015 

164
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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07835/08-39 Постанова474
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
за виборами (ЕNЕМО) на чергових виборах 
депутатів місцевих рад, сільських, селищних рад, 
сільських, селищних, міських голів, перших 
виборах депутатів рад об`єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, селищних, 
міських голів 25.10.2015 

165
19.10.2015від

№
від 21.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07895/08-39 Постанова485
Про Порядок передачі територіальними виборчими 
комісіями з місцевих виборів виборчої та іншої 
документації на зберігання до місцевих державних 
архівних установ

166
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07897/08-39 Постанова484
Про Роз`яснення щодо застосування деяких 
положень Закону України "Про місцеві вибори" під 
час здійснення офіційними спостерігачами від 
іноземних держав, міжнародних організацій та 
осіб, які їх супроводжують, своїх повноважень на 
виборах депутатів ВР АР Крим, обласних, 
районних, міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад, сільських, селищних, міських голів 
та старост сіл, селищ

167
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

07903/08-32 Лист2/3-5-1232
МІЖВІДОМЧА НАРАДА 29.10.2015
Про участь у нараді

168
21.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07808/08-34 Лист02-15279/161
ЗБОРИ З КЕРІВНИКАМИ ПІДРОЗДІЛІВ З 
ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОДА 
03-04.11.2015
Про участь у зборах

169
20.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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07848/08-35 Лист03-15404/213
Про набувачів гуманітарної допомоги від ФРН 
(АТО)

170
21.10.2015від

№
від 22.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру

07777/08-36 ЛистДС-13-28-0.15-1
Про проведення конкурсу 21.10.2015

171
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07879/08-32 ЛистДС-13-28-1.13-1
Про презентацію щодо засад реформування 
системи земельних відносин та запровадження 
ринку землі

172
19.10.2015від

№
від 23.10.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

07769/08-35 Лист3622/01/09.4-15
Про включення до складу Центру допомоги 
учасникам АТО представника сектору Служби

173
13.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07770/08-27 Лист3603/01/09.2-5
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 23.09.2015 № 998-р

174
12.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07773/08-46 Лист3689/01/09.1-15
Про придбання житла Труханенкову С.О.

175
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державне агенство з питань електроного урядування

07811/08-47 Лист1/04-1-1432
Про підготовки проекту Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні

176
16.10.2015від

№
від 20.10.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07776/08-22 Лист229-01/10/5-15
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БІЗНЕС-ФОРУМ 10-13.11.2015
Про участь у бізнес-форумі

177
16.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний банк України
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07772/08-20 Лист31-04007/76375
Про грошово-кредитну статистику

178
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пенсійний фонд України

07744/08-37 Лист45169/06-10
Про нагородження Терещенко В.М.

179
15.10.2015від

№
від 19.10.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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