
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.11.15 по 30.11.15

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

08650/08-79 Протокол голови ОДА14
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.4  Слепян Е.В. (07.12.2015)
п.5  Слепян Е.В. (23.12.2015)

1
23.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Заступники голови ОДА

08591/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження "БФ "Щаслива дитина" (інші)

2
23.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08723/08-37 Листб/н
ГУГНІН Е.А.
Про нагородження Плетінь Н.Є. (інші)

3
27.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08655/08-01 Закон України731-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання і протидії політичної 
корупції

4
08.10.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08656/08-01 Закон України785-VIII
Про внесення зміни до Кодексу законів про працю 
України щодо гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації з правом ЄС

5
12.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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08657/08-01 Закон України748-VIII
Про ратифікацію Протоколу між КМУ і Урядом 
Республіки Таджикистан про вилучення окремих 
товарів з режиму вільної торгівлі до Угоди між 
КМУ і Урядом Республіки Таджикистан про вільну 
торгівлю від 06.07.2001 р.

6
04.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08658/08-01 Закон України745-VIII
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до 
Марракеської угоди про заснування Світової 
організації торгівлі

7
04.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08659/08-01 Закон України786-VIII
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України для участі у 
багатонаціональному навчанні

8
12.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08660/08-01 Закон України734-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності за 
порушення встановлених законом гарантій 
працівникам, призваним на військову службу

9
03.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08661/08-01 Закон України735-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
щодо виплати одноразової грошової допомоги 
волонтерам, добровольцям, які захищають 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, та членам сімей загиблих

10
03.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08662/08-01 Закон України736-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов`язкове державне соціальне 
страхування" щодо забезпечення діяльності фондів 
соціального страхування у період реорганізації

11
03.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08663/08-01 Закон України761-VIII
Про зовнішню трудову міграцію

12
05.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2
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08664/08-01 Закон України770-VIII
Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо вдосконалення інституту спеціальної 
конфіскації з метою усунення корупційних ризиків 
при її застосуванні

13
10.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

08665/08-01 Закон України771-VIII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо виконання 
рекомендацій ЄС з виконання Україною Плану дій 
щодо лібералізації ЄС візового режиму для України 
стосовно уточнення підслідності органів 
досудового розслідування

14
10.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

08666/08-01 Закон України732-VIII
Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного 
кодексу України

15
08.10.2015від

№
від 25.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08667/08-01 Постанова792-VIII
Про визнання геноциду кримськотатарського 
народу

16
12.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08668/08-01 Постанова793-VIII
Про вшанування учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильський АЕС та про заходи, 
пов`язані з 30-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи

17
12.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08745/08-01 Постанова810-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Про реформу охорони здоров`я в Україні

18
24.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08746/08-01 Закон України742-VIII
Про внесення зміни до статті 11 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей

19
03.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3
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08747/08-01 Закон України746-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Республіки Кіпр про морське торговельне 
судноплавство

20
04.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08748/08-01 Закон України747-VIII
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до 
Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської 
Республіки про уникнення подвійного 
оподаткування та попередження податкових 
ухилень стосовно податків на доходи і майно

21
04.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08749/08-01 Закон України776-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом ОАЕ 
про взаємну охорону інформації з обмеженим 
доступом

22
11.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08750/08-01 Закон України739-VIII
Про внесення зміни до статті 11 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей

23
03.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08751/08-01 Закон України749-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Чорногорії про повітряне сполучення

24
04.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08752/08-01 Закон України750-VIII
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом ОАЕ 
про повітряне сполучення

25
04.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08753/08-01 Закон України751-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом США про повітряні перевезення

26
04.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08587/08-10 Депутатське звернення04-25/15-869/1
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про повторний розгляд звернення Чернишової О.А. 
щодо забезпечення її необхідною медичною 
допомогою за бюджетні кошти

27
19.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

4
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08588/08-10 Депутатське звернення04-25/15-1145
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про розгляд листа ЗОГО "Народний захист"

28
18.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08756/08-10 Депутатське звернення04-33/6-1488 (29
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про надання інформації щодо стану 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл регіону

29
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

08575/08-10 Депутатське звернення4/995/16
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про розгляд звернення Матвєєвої М.Л. щодо 
надання матеріальної допомоги на лікування

30
05.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08576/08-10 Депутатське звернення455
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про виділення коштів на прокладання водопроводу

31
18.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08577/08-10 Депутатське звернення456
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про розгляд звернення Коломоєць О.О. щодо 
ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища

32
18.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08757/08-10 Депутатське звернення04-15/09-1333
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГ. ПОЛІТИКИ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ ЧАЕС
НДУ ГЕРАЩЕНКО А.Ю.
Про розгляд звернення Д.Осадчого щодо 
забруднення атмосферного повітря металургійними 
підприємствами

33
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08758/08-10 Депутатське звернення01-88/285
НДУ ВАЛЕНТИРОВ С.В.
Про звернення Одинцової Т.А. щодо оформлення 
опіки над онукою Файтельсон Л.

34
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

5
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08649/08-33 Листб/н
ДЕРЖАВНА КАНЦЕЛЯРІЯ 
САКСОНІЯ-АНГАЛЬТ
Про співробітництво

35
17.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

08693/08-32 Листб/н
ДУБАС В.Л.
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду

36
26.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08545/08-33 Лист54/151123
АМЕРИКАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЮРИСТІВ 
"ІНІЦІАТИВА З ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"
ТРЕНІНГ 04.12.2015
Про участь у тренінгу 

37
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08574/08-32 Лист152
ТОВ "УДК-ІНВЕСТ"
Про внесення змін до договору оренди землі

38
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08599/08-27 Лист01/1604
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про соціальну рекламу "Люди правди"

39
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08610/08-29 Лист1305
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОЇ 
ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ "ЧЕРВОНА 
РУТА"
Про проведення відбіркового конкурсу фестивалю 
09.04.2016

40
16.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08611/08-27 Лист12-01/15
ЩОРІЧНА ПРЕМІЯ "ДИВО-ДИТИНА"
Про проведення та вручення Премії

41
18.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

08626/08-33 Лист98.1/20
ПРОЕКТ "ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ 
МІСТ"
Про співробітництво

42
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08627/08-33 Лист99/11
ПРОЕКТ "ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РОЗВИТКУ 
МІСТ"
Про проведення навчання в рамках Проекту

43
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08630/08-27 Лист03-22/1/292
УКРІНФОРМ
Про надання інформаційних матеріалів

44
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08637/08-22 Лист50
АТП "АВТО-ІМІДЖ"
Про погодження зміни маршруту

45
24.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08647/08-35 Лист117
ПРОЕКТ "ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В 
УКРАЇНІ"
КОНФЕРЕНЦІЯ 04.12.2015
Про участь у конференції

46
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08686/08-22 Лист355
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР  
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА 
ІНФОРМТЕХНОЛОГІЙ МОЗ"
Про інформаційні матеріали за результатами 
проведення Тижня безпеки дорожнього руху 
09-15.11.2015

47
25.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08769/08-27 Лист02/1647
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про інформаційно-просвітницький проект 
"Спротив геноциду"

48
27.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

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

08606/08-21 Лист04-02/75
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про включення області до плану відвідувань 
Групою фінансування та розвитку малого і 
середнього бізнесу ЄБРР у 2016 році

49
23.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08625/08-32 Лист2011/2015-1
КИЇВСЬКИЙ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
Про заборону санітарної рубки лісу

50
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08654/08-29 Лист184
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
ФОРУМ "МИРОТВОРЕННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ 
ТА МОЛДОВИ" 28.11.2015-05.12.2015
Про участь у форумі

51
25.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Суди

08710/08-43 Лист808/350/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 21.01.2016

52
12.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08642/08-18 Лист1965/1-15
Про звернення, що надійшли на урядову "гарячу 
лінію" протягом жовтня 2015 року

53
06.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

08580/08-03 Розпорядження1185-р
Про утворення Оргкомітету та затвердження плану 
заходів з підготовки та відзначення у 2015 році Дня 
Гідності та Свободи

54
18.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08581/08-04 Протокол наради 
(засідання)

47109/0/1-15
Протокол наради з  питань проведення експертних 
місій ЄС з оцінки виконання Україною Плану дій 
щодо лібералізації ЄС візового режиму для України 

55
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ 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

08582/08-09 Доручення46182/1/1-15
(А.Яценюк) Про заходи у зв`язку з Днем пам`яті 
жертв голодоморів

56
19.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08583/08-09 Доручення19002/0/2-15
(Р.Греба) СЕМІНАР-КРУГЛИЙ СТІЛ 26.11.2015
Про участь у семінарі-круглому столі

57
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08584/08-09 Доручення14/307/1-15
(В.Кириленко) Про прискорення проведення 
роботи з передачі державного майна у комунальну 
власність

58
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08585/08-09 Доручення46778/1/1-15
(В.Кириленко) Про модернізацію шкільної 
навчальної освіти в Україні

59
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

08687/08-03 Постанова956
Про внесення змін до п.4 постанови КМУ від 
13.12.1999 № 2288

60
18.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08688/08-03 Розпорядження1191-р
Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
державних програм соціального захисту у 2015 
році

61
18.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08689/08-09 Доручення47008/1/1-15
(В.Федорчук) Про сприяння в проведенні 
Всеукраїнського та регіональних форумі "Ми - 
Українці!" в 2016 році

62
25.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08690/08-09 Доручення45383/1/1-15
(А.Яценюк) Про надання роз`яснень щодо 
реалізації норм законодавства в частині механізмів 
фінансування бюджетних установ комунальної 
форми власності

63
23.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

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

08739/08-09 Дорученняб/н
Про надання інформації щодо стану використання 
коштів  державного фонду регіонального розвитку 
та державних капітальних видатків

64
30.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08742/08-04 Протокол наради 
(засідання)

47816/0/1-15
(.Яценюк) Про удосконалення моделі фінансування 
освіти в Україні

65
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

08743/08-09 Доручення42198/6/1-15
(В.Кириленко) Про надання інформації щодо 
виконання п.1 доручення Прем`єр-міністра України 
А.П. Яценюка від 29.10.2015 № 42198/1/1-15

66
25.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08744/08-09 Доручення47368/1/1-15
(В.Кириленко) Про ситуацію, що склалася навколо 
проведення чемпіонату України з волейболу

67
26.10.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
ДК "Газ України"

08708/08-22 Лист31/12-4381
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

68
24.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

08616/08-32 Лист5/3-8/14116-15
Про надання інформації щодо основних досягнень 
реалізації Загальнодержавної програми 
формування національної екологічної мережі

69
18.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08770/08-32 Лист5/1-10/14551
Про  проекти цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

70
27.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08596/08-33 Лист4232-06/38627-0
Про бачення формату Всесвітньої виставки 2025 
року

71
19.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

08597/08-33 Лист4314-06/38904-0
Про участь у виставці 27-30.11.2015 у м.Тегеран, 
Ісламська Республіка Іран

72
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08602/08-33 Лист4232-06/37278-0
Про надання інформації щодо державних 
закупівель товарів та послуг в Греції

73
10.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08615/08-36 Лист2202-14/38710-0
Про погодження призначення Жукова В.В.

74
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08635/08-27 Лист53-05/39082-06
Про результати зустрічі начальника відділу 
розвитку туризму Мінекономрозвитку І.Ліптуги з 
керівниками структурних підрозділів з питань 
туризму місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування

75
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08709/08-44 Лист2721-16/38654
Про організацію бронювання 
військовозобов`язаних

76
19.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08734/08-19 Лист3931-04/39487-0
НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 15-16.12.2015
Про участь у навчальному семінарі

77
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08755/08-33 Лист4314-06/39553-0
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під 
час Другого засідання Міжурядової 
українсько-кувейтської республіки

78
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08760/08-36 Лист2202-14/39009-0
Про погодження призначення Шабанова О.В.

79
23.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08761/08-36 Лист2202-14/39014-0
Про погодження звільнення Хазнаферва М.В.

80
23.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

11



№
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

08598/08-33 Лист71/ОР/17-333/2-
Про перевезення громадян України польського 
походження

81
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інформаційної політики

08578/08-27 Лист20-11/02
Про надання інформації щодо проведення у регіоні 
інформаційно-просвітницьких заходів, розміщення 
в ЗМІ інформації щодо Революції Гідності

82
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08738/08-36 Лист6295/10/14-15
Про погодження призначення Ільїна М.І.

83
24.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08767/08-35 Лист13063/18/10-15
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних 
груп населення на 2009-2015 роки "Безбар`єрна 
Україна"

84
23.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство культури

08771/08-31 Лист978/18/15-15
НАЦІОНАЛЬНА ЗУСТРІЧ 08-09.12.015
Про проведення зустрічі

85
27.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08754/08-29 Лист9663/4.5
Про подальшу роботу спеціалізованої 
дитячо-юнацької школи олімпійського резерву 
"Мотор-Січ"

86
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08707/08-28 Лист18.02-04/7409/36
Про надання інформації щодо наркотичної ситуації 
в регіоні

87
19.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

08571/08-22 Лист7/9-13649
Про надання інформації щодо використання 
природного газу теплопостачальними 
підприємствами області

***Знято з контролю листом Мінрегілну від 
26.11.2015 № 7/9-13978 (ОДА від 30.11.2015 № 
08753/08-24)***

88
19.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08592/08-34 Лист7/19-13288
Про Наказ Мінрегіону від 28.10.2015 № 278

89
11.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08613/08-21 Лист7/9-13756
Про надання інформації щодо кількості переданих 
гуртожитків у власність територіальних громад

90
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08653/08-24 Лист7/10-13833
Про надання інформації щодо обсягу санкцій, 
нарахованих за несвоєчасне здійснення 
водопостачальними підприємствами розрахунків за 
електроенергію

91
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08669/08-24 Лист7/10-13832
Про надання зведених реєстрів договорів щодо 
організацію взаєморозрахунків разом з їх копіями

92
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08694/08-24 Лист7/10-13920
Про надання інформації щодо повного 
використання коштів субвенції, або пропозиції 
щодо уточнення розподіл коштів

93
26.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08703/08-20 Лист7/12-13926
Про визначення розпорядника субвенції за 
місцевими бюджетами

94
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08704/08-19 Лист7/19-13940
Про надання інформації щодо стану використання 
коштів  державного фонду регіонального розвитку 
та використання Субвенції на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій області

95
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08735/08-24 Лист7/9-13978
Про надання інформації щодо використання 
природного газу теплопостачальними 
підприємствами області

96
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08762/08-24 Лист7/17-13958
Про завершення будівництва багатоквартирних 
житлових будинків

97
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08570/08-29 Лист17652/0/14-15/59
Про надання пропозицій та зауважень до проекту 
Державної цільової соціальної програми 
запобігання та протидії домашньому насильству в 
Україні на період до 2020 року

98
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08601/08-30 Лист17345/0/14-15/54
Про надання пропозицій до Плану заходів з 
виконання у 2016 році Загальнонаціональної 
програми "Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини" на період до 
2016 року"

99
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08614/08-35 Лист17741/0/14-15/01
Про надання  зауважень та пропозицій до проекту 
Державного стандарту соціальної послуги 
кризового та екстреного втручання

100
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08623/08-35 Лист17800/0/14-15/19
Про відзначення 03.12.2015 Міжнародного дня 
інвалідів в Україні

101
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

08634/08-35 Лист17833/0/14-15/17
Про проведення зустрічі у військових госпіталях з 
пораненими в зоні АТО бійцями напередодні 
Міжнародного дня інвалідів

102
24.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08641/08-34 Лист17850/0/14-15/11
Про санаторно-курортне лікування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

103
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08682/08-35 Лист17746/0/14-15/8/
При визначення відповідальної особи та утворення 
координаційної групи

104
23.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08705/08-29 Лист17973/0/14-15/59
Про створення мережі спеціалізованих закладів

105
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08733/08-29 Лист18066/0/14-15/11
Про недопущення СОБ "Казка" до проведення 
оздоровлення дітей

106
26.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08740/08-30 Лист17361/0/14-45/57
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа

107
16.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08741/08-35 Лист17616/0/14-15/01
Про порядок та умови виплати одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 
інвалідності волонтера внаслідок поранення 
(контузії,  травми або каліцтва)

108
20.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08763/08-35 Лист17444/0/14-15/24
Про визначення вантажів гуманітарною допомогою

109
17.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08764/08-35 Лист17728/0/14-15/17
Про реалізацію норм Закону України "Про 
внесення змін до статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" щодо посилення соціального захисту 
родин Небесної Сотні"

110
23.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08765/08-35 Лист17843/0/14-15/02
Про надання інформації щодо кількості працівників 
соціальної сфери, які підвищили кваліфікацію

111
24.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08766/08-35 Лист17764/0/14-15/04
Про збільшення видатків

112
23.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08593/08-20 Лист31-20010-10-21/
Про сприяння в популяризації єдиного веб-порталу 
використання публічних коштів

113
17.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08679/08-20 Лист31-07010-07-21/
Про надання інформації щодо загальноосвітніх 
навчальних закладів

114
25.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацьський міськвиконком

08651/08-28 Лист2917/21-29
Про створення гемодіалізного центру на базі КУ 
Токмацької ЦРЛ

115
20.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08684/08-24 Лист2954/21-15
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
з різниці в тарифах

116
25.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

08701/08-17 Лист4751/01-13
Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації в 
КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня"

117
25.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

08619/08-10 Лист108
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 23.11.2015 № 82

118
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

08696/08-37 Лист1/08-01-762
Про нагородження Кононенко В.П.

119
25.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

08646/08-22 Лист51/12862
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2015 р. ПАТ "Запорізький 
оліяжиркомбінат"

120
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08648/08-22 Лист001-40/18332
Про фінансування та укладання договорів щодо 
постачання електроенергії об`єктів які 
використовуються військовослужбовцями

121
19.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08652/08-22 Лист007-40/18639
Про розрахунки за спожиту електроенергію КП 
"Водоканал" ЗМР

122
25.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08685/08-37 Лист001-14/18567
Про нагородження Бодні І.В. (інші)

123
24.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжнафтопродукт"

08638/08-32 Лист137
Про Заяву щодо державної реєстрації прав  та їх 
обтяжень

124
24.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

08711/08-44 Лист22-8956
Про проведення зльоту кращих керівників та членів 
громадських формувань

125
24.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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

08604/08-44 Лист67
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про оплату виконаних робіт

126
09.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08691/08-32 Листб/н
ТОВ "ЧАЙКА"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки

127
26.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08698/08-22 Лист1
ТОВ "АВТОПЕРЕВІЗНИК № 1"
Про залучення підприємства до розвитку 
логістико-транспортної інфраструктури області

128
25.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08715/08-22 Лист001
ТОВ "СТІЛ ГРУП 2015"
Про надання роз`яснень щодо необхідності 
додержання ліцензійних умов при провадженні 
господарської діяльності з брухтом кольорових 
металів

129
25.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08721/08-43 Лист19/19/1
ТОВ "ЮЖСТРОЙМОНТАЖ"
Про передачу об`єкту комунальної інфраструктури

130
19.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08773/08-24 Лист627
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

131
30.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08780/08-23 Лист27
ТОВ "ЗАПОРІЖМЛИН"
Про переукладання договору на постачання 
електроенергії

132
27.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08605/08-23 Лист463
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про відновлення електропостачання

133
23.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08618/08-22 Лист13/2206
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуацію на підприємстві

134
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08631/08-32 Лист101/1КАТП
ЗКАТП "КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки

135
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08640/08-28 Лист1611
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про створення сателітних відділень гемодіалізу

136
24.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08677/08-37 Лист01/1748
ДНІПРОВСЬКА ГЕС
Про нагородження Чернікова А.М.

137
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08779/08-24 Лист6199/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖИ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

138
30.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

08624/08-24 Лист07/1344
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

139
12.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08774/08-24 Лист03/3011
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

140
30.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08590/08-38 Лист318
ГО "КОМІСІЯ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ"
Про притягнення до кримінальної відповідальності 
посадових осіб

141
19.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08697/08-38 Листб/н
ГПО  "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАРОДНИЙ БЛОК"
Про створення Блоку

142
26.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08717/08-38 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ НАРОДНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ "ЛЕГІОН СВОБОДИ"
Про діяльність ПрАТ "Запоріжзв`язоксервіс"

143
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08718/08-38 ЛистБ/Н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ НАРОДНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ "ЛЕГІОН СВОБОДИ"
Про притягнення до відповідальності В.Анісімова

144
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08603/08-24 Лист679
КП КОМУНСЕРВІС"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

145
23.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08726/08-24 Лист350
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

146
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08768/08-24 Лист357
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

147
27.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08772/08-24 Лист3565
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

148
27.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08775/08-24 Лист679
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

149
23.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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08776/08-24 Лист91
КП "МИРНЯНСЬКИЙ КОМУНГОСП"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

150
28.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08777/08-24 Лист1470
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

151
30.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08778/08-24 Лист599
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

152
30.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

08632/08-43 Лист2/311/26/2015
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 25.11.2015

153
24.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08633/08-43 Лист335/10080/15-ц
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про позовну заяву Лисенка О.В.

154
06.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08692/08-43 Лист310/3235/15-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсними державних актів на право 
приватної власності на земельні ділянки

155
16.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08700/08-43 Лист320/6396/15-а
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 16.12.2015

156
19.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08722/08-43 Лист328/3490/14-ц
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 02.12.2015

157
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади
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08609/08-32 Лист01/5/2061
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

158
29.10.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

08622/08-34 Лист34-5507/0/2-15
ПОКАЗОВЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 
02.12.2015
Про участь у навчанні

159
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Луганська ОДА

08589/08-27 Лист1/32-4317
Про відпочинок дітей під час зимових канікул

160
13.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08579/08-15 Лист09-07/718
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
увічнення на території регіону пам`яті Героїв

161
23.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08586/08-15 Лист02-01/4578
Про вшанування 28.11.2015  Дня пам`яті жертв 
голодоморів

162
19.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08620/08-15 Лист03-01/2509
(В.Ковальчук) Про розгляд звернення ГО "Діти 
війни та люди похилого віку" м. Бердянськ

163
23.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне Управління справами

08714/08-37 Лист01-13/15/2543
Про надання інформації щодо кількості осіб, які 
підлягають нагородженню

164
25.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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08712/08-18 Лист01-34/1378
Про проведення 25.11.2015 зборів громадян 
новоствореної Берестівської об`єднаної 
територіальної громади

165
25.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08702/08-36 Лист174/01-15
Про погодження звільнення Поповича О.О.

166
26.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08727/08-24 Лист02-11/1197
Про будівництво водоводу с. Біленьке

167
24.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08683/08-20 Лист01-01-13/1082
Про виділення коштів для проведення капітального 
ремонту та реконструкції закладів освіти та 
охорони здоров`я району

168
18.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08673/08-22 Лист01-20/349
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам філії "Мелітопольська 
дорожньо-експлуатаційна дільниця"

169
19.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08716/08-20 Лист01-24/1189
Про виділення коштів на ремонт покрівель 6 шкіл 
району

170
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08671/08-22 Лист01-27/0719
Про надання допомоги Розівській 
дорожньо-ремонтній дільниці філії 
"Куйбишевський райавтодор"

171
19.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ 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

08672/08-22 Лист01-12/0722
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

172
19.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08643/08-18 Лист61-35/1195
Про проведення акції протесту 27.11.2015

173
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08725/08-20 Лист01-11/0777
Про виділення коштів

174
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

08759/08-10 Рішення14
Про звернення депутатів Василівської  райради до 
Запорізької облради та Запорізької 
облдержадміністрації

175
25.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

08628/08-19 Лист02-01-17/2076
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про проект "Утилізація органічних, промислових, 
агропромислових та побутових відходів методом 
піролізу"

176
16.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08676/08-20 Лист168/02-01-11
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

177
19.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08713/08-32 Лист717
БАЛКІВСЬКА СІЛЬРАДА ВАСИЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про земельну ділянку в контурі   № 172

178
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

24



№
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

08737/08-20 Лист02-01-23/663
Про фінансування пілотного проекту

179
25.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

08629/08-20 Лист02.1-26/03.2/118
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

180
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

08639/08-37 Лист01-28/0656
Про нагородження Білоусової С.А.

181
24.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

08644/08-37 Лист5576/08-28/15
Про нагородження Коваленко А.І.

182
19.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08645/08-37 Лист5575/08-28/15
Про нагородження Літвіної В.В.

183
19.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління держпраці у Запорізькій області

08678/08-45 Лист07/07-2/854
Про погодження плану роботи Головного 
управління

184
23.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Головне управління юстиції

08720/08-37 Лист07-19/13012
Про нагородження Шабали І.А. (інші)

185
24.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

25



№
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

08612/08-32 Лист935
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.05.2012 № 224

186
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08728/08-32 ЛистНКМ-07/1150
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

187
25.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08729/08-32 ЛистНКМ-07/1151
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

188
25.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08730/08-32 ЛистНКМ-07/1154
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

189
25.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08731/08-32 ЛистНКМ-07/1153
Про надання згоди на відновлення меж земельної 
ділянки

190
25.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька митниця ДФС

08675/08-36 Лист69/91/08-70-04
Про погодження списку кадрового резерву

191
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08607/08-44 Лист1529
Про встановлення в приміщення Хортицького РВК 
електричного опалення

192
19.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08608/08-44 Лист875/ф
Про надання інформації стосовно благодійної 
допомоги, яка була надана протягом 2015 року

193
16.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08732/08-44 Лист1583
Про проведення перевірки на Філії ТОВ 
"Запорізький ДБК"

194
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

26



№
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

08699/08-37 Лист02-38/19873/15
Про нагородження Лазько Д.В.

195
26.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08572/08-22 Лист10/1856
Про погодження демонтажу рекламоносіїв

196
13.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08674/08-22 Лист10/1909
Про наявність дорожньої техніки

197
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

08573/08-36 Лист78/9/28-04-04
Про погодження списку кадрового резерву

198
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08670/08-41 Лист56/6/3-1236н/т
Про надання інформації щодо аеродрому 
Запорізького центру льотної підготовки

199
25.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

08695/08-44 Лист0.22-13848/0/6-1
Про підтримку населення прикордоння

200
25.11.2015від

№
від 26.11.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

08595/08-32 Лист7-5-1351
Про надання переліку діючих дозвільних 
документів, що видавалися суб`єктам 
господарювання

201
17.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ паперовий паперова

Державна служба статистики України

08736/08-19 Наказ340
Про затвердження типових форм первинної 
облікової документації для сільських, селищних та 
міських рад

202
24.11.2015від

№
від 30.11.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

27



№
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

08621/08-34 Лист02-16831/161
ПОКАЗОВЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 
02.12.2015
Про участь у навчанні

203
19.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08680/08-34 Лист16-17103/163
Про уточнення персонального складу регіональних 
комісії з питань ТЕБ та НС

204
24.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08724/08-35 Лист4426/01/08.1-15
Про надання переліку реабілітаційних установ для 
надання психологічної реабілітації учасників АТО

205
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

08594/08-20 Лист21-14/326
Про надання інформації щодо результатів 
діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

206
17.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

08706/08-37 Лист503/9/08-01-04-0
Про нагородження Кавиліна О.А.

207
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08636/08-22 Лист249-01/11/5-15
Про інформаційно-роз`яснювальну кампанію щодо 
енергоефективності житлових будинків "Плану 
473"

208
20.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

08617/08-23 Наказ354
Про затвердження складу комісії з розгляду заявок 
користувачів на виділення квот для спеціального 
використання водних біоресурсів на водних 
об`єктах загальнодержавного значення

209
19.11.2015від

№
від 24.11.2015
№ 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

08681/08-23 Лист3-6-6/5692-15
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 26-27.11.2015
Про участь у засіданні комісії

210
25.11.2015від

№
від 25.11.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08600/08-27 Лист4699/27/5
Про інформаційні матеріали до Дня пам`яті жертв 
голодоморів

211
20.11.2015від

№
від 23.11.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Пенсійний фонд України

08719/08-37 Лист51907/00-10
Про нагородження Мануілової Т.В.

212
26.11.2015від

№
від 27.11.2015
№ 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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