
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.11.15 по 13.11.15

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА

08311/08-79 Протокол голови ОДА13
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.2  Мещан   І.В. (19.11.2015)
п.3  Чуктуров П.Г. (24.11.2015)
п.4  Кушнір  С.М. (26.11.2015)
п.5  Слепян  Е.В. (20.02.2016)

1
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08352/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Касьяненка Є.М. (інші)

2
11.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08361/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Кононенко В.П.

3
12.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08278/08-14 Лист08/15-383
Про направлення до ВРУ подань щодо 
перейменування населених пунктів області

4
03.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08388/08-01 Закон України716-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо проходження військової служби у 
Збройних силах України іноземцями та особами без 
громадянства 

5
06.10.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

08389/08-01 Закон України720-VIII
Про приєднання України до Міжнародного центру 
вивчення питань збереження та відновлення 
культурних цінностей

6
07.10.2015від

№
від 13.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08390/08-01 Закон України721-VIII
Про прийняття Поправок до статей 25 і 26 
Конвенції про охорону та використання 
транскордонних водотоків та міжнародних озер

7
07.10.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08263/08-10 Депутатське звернення04-23/17-1496
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації щодо перспектив розвитку 
малокомплектних загальноосвітніх начальних 
закладів

8
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

08264/08-10 Депутатське звернення04-34/13-273098
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ, 
ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про підготовку засідання "круглого столу"  на 
тему: "Про посилення ролі соціального діалогу у 
захисті соціально-економічних та трудових прав 
громадян"

9
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08265/08-14 Лист04-33/5-1368(27
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 15.12.205
Про участь у слуханнях

10
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08328/08-14 Лист04-25/04-1126
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ЗАСІДАННЯ "КРУГЛОГО СТОЛУ" 16.11.2015
Про участь у засіданні "круглого столу"

11
10.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08400/08-14 Лист04-25/04-1159
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ЗАСІДАННЯ "КРУГЛОГО СТОЛУ"  18.11.2015
Про участь у роботі "круглого столу"

12
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2



№
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

Народні депутати України

08262/08-10 Депутатське звернення187/02-08-1076
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення директора Бердянської  
КДЮСШ СК "Першотравневець" Ботвінко Д.О. 
щодо надання фінансової допомоги

13
20.10.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08366/08-10 Депутатське звернення18402-08-4946
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Пустовойтенко Н.В. щодо 
призначення їй субсидій

14
05.10.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

08304/08-20 Лист2992
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ"
Про продовження договору оренди приміщення

15
05.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заявник

08310/08-32 Лист5
СЕРГІЄНКО Т.О.
Про скасування розпорядження голови 
Пологівської райдержадміністрації від 28.01.2015 
№ 33

16
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08258/08-35 Лист137
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ
Про підписання Угоди щодо співробітництва

17
04.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08297/08-27 Лист03/1155
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

18
28.10.2015від

№
від 09.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
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08301/08-27 Лист696/2015
ДП "УКРКОСМОС"
КОНФЕРЕНЦІЯ 09.12.2015 
Про участь у конференції

19
03.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08357/08-28 Листб/н
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я
КРУГЛИЙ СТІЛ 17.11.2015
Про участь у круглому столі

20
11.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08405/08-33 Лист11/350
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ІВІ-РЕЙТИНГ"
Про представлення регіону перед інвесторами

21
09.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Партії та громадські організації

08275/08-36 Листб/н
ГР ПРИ МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ
Про погодження призначення Павленка М.А.

22
04.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08279/08-09 Доручення44412/1/1-15
(В.Гламаздін) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.; 
ВАЛЕНТИНОВ С.В.
Про ситуацію з газопостачанням у м. Бердянськ

23
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08280/08-09 Доручення43376/1/1-15
(А.Яценюк) Про придбання шкільних автобусів

24
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

08281/08-09 Доручення39538/1/1-15
(А.Яценюк) Про рішення РНБОУ від 02.09.2015 
"Про нову редакцію Воєнної доктрини України"

25
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08319/08-09 Доручення44932/1/1-15
(А.Яценюк) Про надання графіка чергування 
15.11.2015

26
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

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

08337/08-03 Постанова884
Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для 
підтримки галузі тваринництва, та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких постанов 
КМУ

27
28.10.2015від

№
від 11.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08338/08-03 Постанова897
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
фінансової підтримки заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів

28
04.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08339/08-03 Постанова903
Про затвердження Порядку підготовки проектів 
директив, вказівок і технічного завдання для участі 
у заходах міжнародного характеру та звітів за їх 
результатами

29
04.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08340/08-09 Доручення45185/1/1-15
(В.Федорчук) Про розгляд листа Бердянської 
районної ради

30
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08341/08-09 Доручення18407/0/2-15
(Р.Греба) Про надання інформації щодо стану 
реалізації проектів регіонального розвитку

31
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08342/08-09 Доручення45489/1/1-15
(А.Яценюк) Про утворення Оргкомітету та 
розроблення плану заходів щодо відзначення у 
2015 році Дня Гідності та Свободи

32
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08343/08-09 Доручення39257/3/1-15
(В.Кириленко) Про надання документів щодо 
нагородження зазначених у листі осіб

33
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

08344/08-09 Доручення44801/1/1-15
(Г.Зубко) НДУ РОМАНОВСЬКИЙ
Про тлумачення ст.40 Закону України № 3038-VI 
"Про регулювання містобудівної документації"

34
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08371/08-09 Доручення18513/0/2-15
(В.Федорчук) Про забезпечення  збереження о. 
Хортиця та розвитку Національного заповідника 
"Хортиця"

35
11.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08372/08-09 Доручення44365/1/1-15
(В.Кириленко) Про залишки коштів резервного 
фонду державного бюджету

36
09.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08373/08-09 Доручення44011/1/1-15
(А.Яценюк) Про субвенцію на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах

37
10.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08384/08-09 Доручення20705/7/1-15
(Г.Зубко) Про внесення змін до переліку основних 
показників розвитку області (міста) та перелік 
основних питань що підлягають висвітленню у 
щорічних звітах голів облдержадміністрацій

38
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08385/08-09 Доручення41486/26/1-15
(А.Яценюк) Про розвиток спортивної 
інфраструктури

39
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08386/08-09 Доручення44490/1/1-15
(А.Яценюк) Про забезпечення інформаційним 
бюлетенем "Офіційний вісник України" 
центральних та місцевих органів виконавчої влади

40
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08351/08-36 Лист37-25-4-11/1830
Про погодження призначення Богатирьова Г.Б.

41
06.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

08379/08-23 Лист37-21-1-11/1866
Про надання інформації щодо структури витрат і 
доходів для порівняння під час застосування 
спеціального режиму оподаткування податком на 
додану вартість

42
12.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08410/08-23 Лист37-13-3-11/1872
Про підготовку проведення науково-практичної 
конференції

43
13.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08255/08-33 Лист4232-06/35909-0
Про сприяння експорту українських меблевих 
виробів

44
28.10.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08330/08-21 Лист3622-06/36973-0
Про забезпечення надання адміністративних послуг 
у день проведення виборів

45
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08331/08-33 Лист4312-06/37013-0
Про погодження проекту Плану заходів 

46
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08332/08-21 Лист3622-06/36817-0
Про підключення центрів до реєстрів

47
06.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08411/08-45 Лист301/16-619-950
Про належне вживання термінів

48
13.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

08391/08-27 Лист11-11/08
ТРЕНІНГ 20.11.2015
Про участь у тренінгу

49
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

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

08375/08-29 Лист9127/16
Про проект Державної цільової соціальної 
програми національно-патріотичного виховання на 
2016-2020 роки

50
10.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

08413/08-44 Лист248/2/4/1815
Про надання інформації щодо використання коштів 
з резервного фонду (АТО)

51
04.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08266/08-28 Лист3.22/34676
Про погодження проекту наказу МОЗ "Про 
затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що 
потребують інсулінотерапії"

52
02.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08267/08-28 Лист3.04/34729
Про організацію проведення профілактичних 
попередніх та періодичних медичних оглядів 
працівників залізничного транспорту

53
03.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08256/08-24 Лист7/10-13147
Про надання інформації щодо кількості ліцензіатів

54
09.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08296/08-19 Лист7/31-13139
Про підготовку першого засідання Міжвідомчої 
координаційної комісії з питань регіонального 
розвитку

55
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08307/08-34 Лист7/19-13041
Про потреби у захисних спорудах цивільного 
захисту комунальної форми власності в області

56
04.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08314/08-33 Лист7/19-13219
Про надання проектів для інвестування

57
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ 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

08318/08-19 Лист7/31-13143
Про надання переліку проектних ідей 
регіонального розвитку

58
06.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08350/08-19 Лист7/31-13258
Про надання інформації щодо 
соціально-економічного розвитку регіону у 
січні-вересні 2015 року

59
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08356/08-24 Лист7/10-13263
Про моніторинг стану заміщення використання 
природного газу іншими видами палива та енергії у 
сфері теплопостачання

60
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08257/08-29 Лист116795/0/14-15/5
Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків

61
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08261/08-35 Лист16277/0/14-15/59
Про надання інформації щодо внутрішньо 
переміщених багатодітних сімей України

62
27.10.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08268/08-35 Лист16207/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

63
26.10.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08269/08-35 Лист16600/0/14-15/17
Про анкету учасника АТО

64
03.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08270/08-35 Лист16528/0/14-15/13
Про виконання постанови КМУ від 16.09.2015 № 
731

65
30.10.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08398/08-29 Лист17181/0/14-15/59
Про надання зауважень та пропозицій до проекту 
Концепції державної цільової соціальної програми 
запобігання та протидії домашньому насильству в 
Україні на період до 2020 року

66
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

08399/08-29 Лист17166/0/14-15/59
СЕМІНАР 26-27.11.2015
Про участь у семінарі

67
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

08316/08-24 Лист17307/02-23/01
Про збереження ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект"

68
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08359/08-41 Лист02-45/843-4
Про посилення охорони будівлі Мелітопольського 
міськвиконкому

69
11.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

08326/08-37 Лист2773/21-30
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Сілановій О.М.

70
03.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08378/08-10 Депутатське звернення92
ДОР ГРАЧОВ С.В.
Про збільшення штатної чисельності управлінь 
соціального захист населення

71
12.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Обласна рада

08313/08-17 Лист4548/01-27
Про проведення зустрічі з представниками БО 
"ВБФ "ГОРЄНІЄ"

72
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08349/08-17 Лист01-26/1348
Про надання пропозицій до проекту плану роботи 
облради на 2016 рік

73
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08355/08-17 Лист01-26/1350
Про чергову сесію облради

74
11.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08370/08-17 Лист4601/01-27
Про впровадження кращих практик бюджетної 
прозорості та підзвітності

75
11.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08394/08-17 Лист4495/01-11
Про виділення коштів у 2016 році

76
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08395/08-17 Лист4514/01-11
Про виділення коштів у 2016 році

77
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

08396/08-17 Лист106
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 12.11.2015 № 80

78
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08334/08-22 Лист51/12145
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2015 р. ПрАТ "Запорізький 
електровозоремонтний завод"

79
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08335/08-22 Лист51/12146
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на листопад 2015 р. ПАТ "Запорізький 
оліяжиркомбінат"

80
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08380/08-22 Лист53/12217
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду листопада 2015 р. Якимівського ОП 
ВОЖКГ та ПО

81
11.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

08381/08-22 Лист53/12216
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду листопада 2015 р. КП "Лукашівське"

82
11.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08382/08-22 Лист53/12215
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду листопада 2015 р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

83
11.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08305/08-22 Лист007-41/17501
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

84
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

08299/08-37 Лист07/2072995
Про нагородження Гавріна С.С. (інші)

85
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08321/08-35 Лист228
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

86
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька АЕС

08369/08-32 Лист08-30/26978
Про повернення технічної документації із 
землеустрою

87
11.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08292/08-32 Лист38-2015
ТОВ "АГРОС-М"
Про надання в оренду земельної ділянки

88
09.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08322/08-32 Листб/н
ТОВ "ЧАЙКА"
Про надання дозволу на відведення земельної 
ділянки

89
03.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

08401/08-32 Листб/н
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

90
13.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08404/08-22 Лист221
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДТРАНС"
Про вирішення ситуацїї щодо участі в тендері на 
обслуговування автобусних маршрутів 

91
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08409/08-43 Лист38-2015
ТОВ "АГРОС-М"
Про вирішення конфліктної ситуації

92
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08365/08-24 Лист26
ПП "РОСА-8"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

93
03.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08406/08-37 Лист03/7049
ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" ВП "ДНІПРОВСЬКА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА"
Про нагородження Лисих С.М., Бехтер Р.О.

94
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08408/08-35 Лист200
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
Про індексацію грошових доходів працівників 
освітньої галузі

95
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08274/08-35 Лист04-11/15-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про готовність надання гуманітарної допомоги

96
04.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

08383/08-37 Лист49
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАГИБЛИХ В 
МИРНИЙ ЧАС
Про нагородження Воробйової Г.З.

97
12.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08415/08-18 Лист1109/15
ОГО ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ "ФЕМІДА-15"
Про вирішення конфліктної ситуації

98
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08325/08-24 Лист5820/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Про узгодження розрахунків з різниці в тарифах

99
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

08367/08-43 Лист314/1335/15-ц
ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 17.11.2015

100
02.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08376/08-43 Лист2/311/26/15
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 18.11.2015

101
12.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08358/08-28 Лист9921
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про недопущення зупинки харчоблоку

102
11.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

08306/08-37 Лист35-01/3991
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Волчка І.П. (інші)

103
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

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

08293/08-15 Лист09-07/1664
(Н.Анненкова) Про графік чергування та форми для 
інформування

104
09.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08368/08-15 Лист03-01/2461
(В.Ковальчук) Про сприяння в розповсюдженні 
інформаційних сюжетів соціального характеру

105
12.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08387/08-15 Лист02-01/4421
(Б.Ложкін) Про відзначення 21.11.2015 Дня 
Гідності та Свободи

106
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

08317/08-02 Указ633/2015
Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та 
Свободи

107
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08272/08-22 Лист01-28/1711
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

108
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08407/08-22 Лист01-30/1742
Про вирішення конфліктної ситуації

109
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08353/08-20 Лист01-01-15/0987
Про виділення коштів з обласного бюджету

110
28.10.2015від

№
від 11.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08397/08-35 Лист01-01-31/1017
Про надання матеріальної допомоги Ждановій Г.О.

111
09.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08260/08-37 Лист03-12/0567
Про нагородження Калімана О.А.

112
04.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Новомиколаївська райдержадміністрація

08327/08-37 Лист01-01-16/1705
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Шкребтан О.М.

113
03.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08362/08-36 Лист01-35/1253
Про погодження призначення Клевізаль А.О.

114
06.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08364/08-20 Лист01-22/1251
Про виділення коштів

115
06.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08363/08-44 Лист01-13/0668
Про можливу заміну мобілізованих на 
військовослужбовців

116
05.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08302/08-22 Лист62-35/0965
Про внесення змін до Мережі міжміських та 
приміських автобусних маршрутів загального 
користування, які не виходять за межі території 
області

117
09.10.2015від

№
від 10.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08271/08-36 Лист01-11/0722
Про погодження звільнення Манича В.О.

118
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08259/08-36 Лист01-07/26/0774
Про погодження звільнення Паничевої Н.Ю.

119
03.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08273/08-36 Лист01-07/26/0790
Про погодження стажування Водоп`янової І.В.

120
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ

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

Сільські та селищні Ради народних депутатів

08303/08-22 Лист295
МАНУЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про відновлення рейсу маршруту Запоріжжя ІІ - 
Приморськ

121
05.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

08309/08-43 Лист317/1050/14-ц
Про апеляційну скаргу Мухіна А.А.

122
05.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08276/08-20 Лист07.2-09/671-969
Про стан використання субвенції

123
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08323/08-20 Лист07.2-08/674-974
Про уточнення реквізитів рахунку

124
06.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління ДФС у Запорізькій області

08329/08-20 Лист4287/09-02
Про надання відомостей та копій документів

125
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

08348/08-41 Лист1/2
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

126
11.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

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

08333/08-41 Лист12/6-19/12451
Про кандидатуру голови Запорізької міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти 
населення

127
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

08412/08-36 Лист12/5-19/12593
Про надання інформації щодо юридичної служби 
облдержадміністрації

128
12.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

08402/08-23 Лист418/01-15
Про надання інформації щодо декларування цукру

129
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08403/08-23 Лист417/01-15
Про надання інформації щодо декларування зерна 

130
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08360/08-22 ЛистЕЕ-2897
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на грудень 
2015 р.

131
06.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія державного 
комітету телебачення і радіомовлення України

08300/08-37 Лист20
Про нагородження Конашевіча С.В. (інші)

132
03.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08377/08-43 Лист808/1356/15
Про визнання протиправним та скасування 
розпорядження

133
06.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Офіс реформ

08298/08-37 Лист0911/54
Про нагородження колективу Запорізького центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

134
09.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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

08324/08-41 Лист05/1-1838вих-15
Про надання копій документів на підставі яких 
були прийняті рішення облради

135
10.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

08336/08-41 Лист05/1-2534-15
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Іщенка В.М.

136
06.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

08393/08-41 Лист21/1-1307-11
Про проведення перевірки

137
09.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

08354/08-21 Лист02-05-06844
Про приватизацію майнового комплексу бази 
відпочинку "Альбатрос"

138
06.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08277/08-22 Лист10/1778
Про виділення коштів

139
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08295/08-41 Лист59/14/3013нт
Про надання інформації щодо споживання 
природного газу споживачами м. Бердянськ

140
03.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

08347/08-49 Лист59/20-8201дск
Про посилення охорони об`єктів авіаційної 
інфраструктури області

141
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

08320/08-22 Лист2074/6/59-15
Про проведення міжвідомчої наради

142
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08282/08-39 Постанова544
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

143
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08283/08-39 Постанова537
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Україно Канадського Товариства Реформування 
особистості Четверта хвиля  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
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08284/08-39 Постанова536
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної некомерційної організації 
"Демократія, Рівність, Співпраця, Доступність і 
Підтримка" (DECAS) 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
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08285/08-39 Постанова535
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 

146
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08286/08-39 Постанова529
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 

147
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08287/08-39 Постанова528
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі спостереження 
на виборах (ENEMO) 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
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08288/08-39 Постанова542
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

149
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08289/08-39 Постанова532
Про внесення змін  до постанови ЦВК від 
07.09.2015 № 236

150
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08290/08-39 Постанова531
Про Календарний план основних організаційних 
заходів з підготовки та проведення повторного 
голосування з виборів депутатів сільських, 
селищних рад т сільських, селищних, міських голів 
15.11.2015 за результатами 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
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08291/08-39 Постанова527
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 

152
05.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08346/08-39 Лист21-28-355
Про організацію роботи відділів Державного 
реєстру виборців 15.11.2015

153
10.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08374/08-39 Постанова551
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

154
10.11.2015від

№
від 12.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

08294/08-44 Лист0.44-13021/0/6-1
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 13.10.2015 № 1068-р

155
06.11.2015від

№
від 09.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

08392/08-41 Лист10/1/1-26211-15
Про надання інформації та копій документів щодо 
будівництва фортифікаційних споруд

156
11.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

08308/08-22 Лист1053-01/04.1.2/4
Про посилення профілактичної роботи з 
попередження порушення вимог судноплавства на 
всіх рівнях

157
09.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

08312/08-21 Лист8424/0/20-15
Про зняття з контролю доручення КМУ від 
04.10.2015 № 35647/1/1-15 та листа 
Держпідприємництва від 14.1.2015 № 9424/0/20-13

158
05.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України
22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

08414/08-22 Лист2070/1/5-2-6
Про надання пропозицій щодо співфінансування 
ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 
дорогах загального користування у 2016 році

159
06.11.2015від

№
від 13.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Держадміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця)

08315/08-22 ЛистЦЗЛ-6/248
Про компенсацію коштів за перевезення пільгових 
категорій громадян

160
02.11.2015від

№
від 10.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

08345/08-44 Лист3021/21-4-3
Про надання інформації щодо стану виконання 
завдань визначених протокольним рішенням 
міжвідомчої наради від 09.10.2015

161
09.11.2015від

№
від 11.11.2015
№ паперовий паперова

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