
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.12.15 по 11.12.15

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

09071/08-79 Рішення Ради регіонів15
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:
п.3  Слепян Е.В. (18.12.2015)
п.4 Мещан І.В. (24.12.2015)
п.5 Бриль К.І., Гугнін Е.А. (11.01.2016)

1
07.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08981/08-01 Постанова826-VIII
Про присудження у 2015 році Премії ВРУ за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування

2
25.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08982/08-01 Постанова827-VIII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Про військово-медичну доктрину України"

3
25.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08983/08-01 Лист828-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Стан і перспективи забезпечення в Україні 
безпеки дорожнього руху"

4
25.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08984/08-01 Постанова829-VIII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Реформи галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій та розвиток інформаційного простору 
України"

5
25.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

08985/08-01 Постанова830-VIII
Про державну підтримку публікацій, наукових, 
освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на 
висвітлення об`єктивної та достовірної інформації 
щодо агресії РФ проти України

6
25.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08986/08-01 Постанова831-VIII
Про відзначення 125-річчя з дня народження 
Євгена Коновальця

7
25.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08987/08-01 Закон України802-VIII
Про внесення зміни до Закону України "Про збір на 
обов`язкове державне пенсійне страхування" щодо 
уточнення об`єкта оподаткування для платників, 
що обрали спрощену систему оподаткування"

8
12.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08988/08-01 Закон України782-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення прозорості діяльності 
Антимонопольного комітету України

9
12.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08989/08-01 Закон України801-VIII
Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів 
про працю України щодо працівників, призваних 
на військову службу під час мобілізації, на 
особливий період

10
12.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08990/08-01 Закон України743-VIII
Про запобігання впливу корупційних 
правопорушень на результати офіційних 
спортивних змагань

11
03.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08991/08-14 Лист05-5/4-32
(В.Слишинський) ЗУСТРІЧ ГОЛОВИ ВРУ 
В.Б.ГРОЙСМАНА 18.12.2015
Про участь у зустрічі дітей-сиріт, дітей загиблих 
учасників АТО та Героїв Небесної сотні

12
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

2
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08999/08-14 Лист04-12/11-1198
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ
Про Рекомендації за результатами розгляду 
питання в порядку контролю6 "Про стан 
будівництва житла та виділення земельних ділянок 
для учасників АТО"

13
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09000/08-14 Лист04-25/05-1290
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті 
ВРУ з питань охорони здоров`я на тему 
"Запровадження лікарського самоврядування в 
Україні"

14
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09001/08-14 Лист04-33/5-1510(29
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про затвердження Рекомендацій засідання 
круглого столу" на тему: Державна молодіжна 
політика в Україні: світовий і національний досвід"

15
30.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09002/08-14 Лист04-33/6-1515(29
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про Рекомендації засідання "круглого столу" на 
тему: "Дотримання Конвенції ООН про права 
дитини в Україні"

16
01.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09090/08-14 Лист04/25/03
КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 16.12.2015
Про участь у парламентських слуханнях

17
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

09076/08-10 Депутатське звернення20 77010
НДУ ТИМОШЕНКО Ю.І.
Про розгляд звернення Чабан С.М. щодо надання 
допомоги в лікуванні

18
04.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

3
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08966/08-32 Лист2-12/15
ЗАВАДСЬКА А.Г.
Про передачу в оренду земельної ділянки

19
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09061/08-32 Листб/н
ОНИЩЕНКО С.М.
Про надання дозволу розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
водного фонду

20
03.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09124/08-43 Листб/н
ІЛЬЇН М.І.
Позовна заява Ільїна М.І.

21
02.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09026/08-33 Листб/н
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН 
"ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ ТА ПРАВОСУДДЯ 
ДЛЯ ГРОМАД..."
Про ознайомчий візит до області 09-10.2015

22
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09027/08-27 Лист158
ЄВРЕЙСЬКИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ
Про відзначення 27.01.2016 Міжнародного дня 
пам`яті жертв Голокосту

23
03.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09066/08-24 Лист45
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ВОДНА КОМПАНІЯ"
Про постачання питної води населенню сіл 
Семенівської сільради Мелітопольського р-ну

24
04.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09067/08-23 Лист899
ННЦ "ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І 
ВИНОРОБСТВА"
Про розробку "Регіональної програми розвитку 
виноградарства і виноробства Запорізької області 
на період до 2025 року"

25
01.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09079/08-27 Лист8212-360
УДППЗ "УКРПОШТА"
Про відкриття філателістичних гуртків

26
03.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4
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09086/08-33 Лист2015/12-02
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН В УКРАЇНІ
ФОРУМ 15.12.2015
Про участь у форумі

27
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09095/08-26 Лист02-32/13
ГРОМАДСЬКА РАДА З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З 
ЦЕРКВАМИ ТА РЕЛІГІЙНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про резолюцію ІІІ Всеукраїнського конгресу 
вчителів предметів духовно-морального 
спрямування

28
08.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09102/08-32 Лист15479/3-15/56
ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
Про надання роз`яснень

29
07.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

09011/08-35 Лист505/33
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про фінансову підтримку ветеранських організацій 
на 2016 рік

30
27.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08973/08-03 Постанова990
Про внесення змін до постанов КМУ від 08.09.1997 
р.  № 995 і від 27.12.2001 № 1764

31
18.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08974/08-03 Постанова993
Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань 
виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство 
ромської національної меншини на період до 2020 
року

32
25.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

5



№
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08975/08-03 Постанова994
Про внесення змін до Порядку та умов надання у 
2015 році субвенції з державного бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію,...

33
02.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08976/08-09 Доручення78242/1/1-15
(О.Паракуда) Про надання пропозицій до плану 
заходів з відзначення другої річниці тимчасової 
окупації АР Крим

34
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08977/08-09 Доручення19823/0/2-15
(О.Паракуда) Про виділення коштів на погашення 
кредиторської заборгованості

35
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08978/08-09 Доручення47033/1/1-15
(А.Яценюк) Про тарифи на електроенергію для 
закладів, у яких проживають внутрішньо 
переміщені особи

36
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09028/08-09 Доручення45821/1/1-15
(Р.Греба) Про надання роз`яснень щодо реалізації 
норм законодавства в частині механізмів 
фінансування бюджетних установ комунальної 
форми власності

37
04.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09047/08-09 Доручення24631/9/1-15
(А.Яценюк) Про проведення розрахунків упущеної 
вигоди підприємствами, установами та 
організаціями

38
07.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09082/08-03 Постанова998
Про внесення зміни до п. 2 Порядку перерахування 
міжбюджетних трансфертів

39
02.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

09111/08-09 Доручення7628/1/1-15
( А.Яценюк) Про розгляд  звернення НДУ 
М.О.Фролова, щодо видатків на 2016 рік для 
здійснення будівництва мостових переходів через 
річку Дніпро у м. Запоріжжі

40
09.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09112/08-09 Доручення47184/1/1-15
(Г.Зубко) Про вжиття заходів, щодо використання 
електронних поштових  скриньок для здійснення 
службового листування посадовими особами

41
08.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09113/08-09 Доручення48620/1/1-15
(А. Яценюк) Про проведення заходів з відзначення 
125- річчя дня народження Євгена Коновальця

42
09.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09114/08-09 Доручення47940/1/1-15
(Г. Зубко) Про вжиття заходів. щодо  розподілу між 
місцевими бюджетами обсягу субвенції з 
державного бюджету

43
08.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

09091/08-22 Лист26-8507/1.2-15
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 11.12.2015
Про участь у селекторній нараді

44
10.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

09021/08-32 Лист5/1-9/14691-15
Про надання плану із створення та розширення 
територій та об`єктів ПЗФ на 2016 рік

45
03.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09118/08-32 Лист5/1-12/14706
Про надання інформації щодо виконання 
Національного плану дій з охорони навколишнього 
природного середовища

46
03.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

09004/08-33 Лист3613-09/40751-0
Про Програму "Fit for Partnership with Germany" у 
2016-2018 рр

47
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09040/08-33 Лист4231-06/40973-0
Про надання інформації щодо розвитку та 
реалізації експортного потенціалу України і 
розширення зовнішніх ринків збуту товарів 
вітчизняних  товаровиробників

48
07.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09041/08-33 Лист4232-06/4864-06
Про участь у виставці та конференції в Узбекистані 
18-20.05.2016

49
07.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09042/08-33 Лист4232-06/40858-0
Про сприяння експорту української продукції

50
07.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09043/08-33 Лист4232-06/40857-0
Про оголошення тендеру державною сірійською 
компанією

51
07.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09109/08-33 Лист4314-06/41279-0
Про копії листів Посольства України в ОАЕ від 
22.11.2015 № 6169/14-200-1608 та Посольства 
України в Державі Кувейт від 18.11.2015 № 
61617/14-200-956

52
09.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09022/08-22 Лист6588/5/14-15
Про утримання в належному стані дорожнього 
покриття автомобільних доріг загального 
користування та виведення з ринку надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту 
перевізників, які проводять свою діяльність поза 
межами правового поля

53
03.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09115/08-27 Лист41/7-3/35-15
Про надання інформації, щодо кількості 
пам`ятників, встановлених в областях України та м. 
Києві на честь видатних постатей єврейства

54
11.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

09119/08-27 Лист1027/9-1/15-15
Про оптимізацію структурних підрозділів культури

55
07.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09030/08-29 Лист09030/08-29
Про надання інформації щодо використання 
субвенції

56
04.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09031/08-29 Лист9856/16
Про сприяння в проведенні Всеукраїнського та 
регіональних форумів "Ми - Українці!" в 2016 році

57
04.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09089/08-29 Лист9966/2
Про розміщення відео роликів в  ефірі обласних 
державних телерадіокомпаній України

58
08.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09020/08-26 Лист1/9-582
Про надання інформації щодо заходів з питань 
сприяння розвитку інноваційної діяльності та 
трансферу технологій

59
02.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08968/08-20 Лист7/9-14267
Про підготовку матеріалів до проведення 
селекторної наради

60
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09049/08-19 Лист7/31-14403
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР-НАРАДА 
23.12.2015
Про участь у семінарі-нараді

61
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09087/08-24 Лист7/9-14488
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 17.12.2015
Про участь у селекторній нараді

62
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

09088/08-19 Лист7/19-14500
Про надання переліку інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку

63
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09117/08-33 Лист7/31-14581
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2016-2020 
роки"

64
11.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09003/08-29 Лист18589/0/14-15/59
Про надання фінансових розрахунків заходів 
Державної цільової соціальної програми 
запобігання та протидії домашньому насильству в 
Україні на період до 2020 року

65
07.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09044/08-35 Лист17840/0/14-15/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

66
24.11.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09045/08-35 Лист3852/1/19/15-зв
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ "БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Про розгляд звернення Чабан С.М. щодо скрутного 
фінансового становища та з інших питань

67
19.11.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09096/08-35 Лист18764/0/14-15/17
Про проведення в  регіонах зустрічей з учасниками 
АТО та проведення їх анкетування

68
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09104/08-22 Лист01-6859/33
Про позачергові повірки представниками ПАТ 
"Запоріжгаз"

69
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

09097/08-24 Лист4588/02-15-1
Про уповноважений державний орган для 
встановлення, корегування та погодження тарифів  
на послуги із захоронення твердих побутових 
відходів

70
02.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

09012/08-20 Лист00168/02-04/01
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 18.08.2015 № 302

71
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

09080/08-22 Лист007-41/19487
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності на 
січень 2016 року

72
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

09013/08-21 Лист011-1065
Про продовження терміну дії договору 

73
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

09094/08-37 ЛистЛВ/02-2555
Про нагородження Соколової Л.П. (інші)

74
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09056/08-22 Лист12-3-17А-728
Про наявність вантажів, що перебувають на 
зберіганні понад установлені терміни, станом на 
04.12.2015

75
04.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

09110/08-44 Лист22-1570
Про надання переліку об`єктів

76
11.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

Військові частини

09055/08-44 Лист2612
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про охорону облдержадміністрації

77
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

09038/08-20 Лист01-13/296
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про виділення додаткових коштів

78
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09070/08-35 Лист249
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ,...
Про погашення заборгованості з виплати поточної 
заробітної плати

79
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Громадська рада при Запорізькій облдержадміністрації

08965/08-19 Лист0312/1
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
АРХІТЕКТУРИ, ПРОМИСЛОВОСТІ, 
ІНФРАСТРУКТУРИ, ТРАНСПОРТУ,...
Про доповнення до "Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області на період до 2020 
року"

80
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09054/08-38 Лист87
Про розірвання контракту з Шинкаренко В.Л.

81
18.11.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09017/08-18 Лист338
ТОВ "КЛІОН"
Про втручання в господарську діяльність 
підприємства

82
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

12
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Джерело  інформації 
(адресат)
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09018/08-37 Лист6885/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Винника О.М.

83
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09037/08-44 Лист88
ТОВ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
Про заборгованість перед ТОВ 
"Бердянськбудтрест"

84
08.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09063/08-22 Лист231
ТОВ "ЗАПОРОЖГРАДОТРАНС"
Про результати конкурсу з перевезення пасажирів 
на  автобусному маршруті загального користування 
від 16.10.2015

85
09.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09122/08-22 Лист1210/1
ТОВ "НК-УКРРЕСУРСПОСТАЧАННЯ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

86
10.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08967/08-32 Лист39
ПП "УКРАЇНА"
Про припинення права постійного користування на 
земельну ділянку

87
02.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09025/08-45 Лист31/15
ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗНУ
Про сприяння в організації регіонального етапу 
національних досліджень

88
08.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09078/08-44 Лист350
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОМАТ
Про надання списку військовозобов`язаних 
працівників облдержадміністрації

89
08.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

13



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09103/08-24 Лист86
ПП "РОСА-2"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

90
07.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09123/08-22 Лист07/12-15
ПП "УКРСПЕЦІНДУСТРІЯ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

91
07.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09126/08-43 Лист15595
ВДВС ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

92
08.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09127/08-43 Лист15596
ВДВС ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

93
08.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09128/08-43 Лист6595
ВДВС ВІЛЬНЯНСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

94
02.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09129/08-43 Лист6663
ВДВС ВІЛЬНЯНСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

95
07.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09130/08-43 Лист6594
ВДВС ВІЛЬНЯНСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

96
02.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09008/08-24 Лист03/1439
Про затвердження Довідки-розрахунку суми 
додаткових  податкових зобов`язань з ПДВ

97
07.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09034/08-24 Лист07/1443
Про надання фінансової підтримки підприємству

98
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

09010/08-32 Лист44
ПРИМОРСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УТМР
Про обмеження території мисливських угідь для 
проведення полювання

99
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09019/08-38 Лист12/12
ГО "ЗПЛ "УНІВЕРСАЛ"
КРУГЛИЙ СТІЛ 15.12.2015
Про участь у проведенні круглого столу

100
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09051/08-38 Лист08122015/02
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про правові наслідки невизнання правосуб'єктності 
людини

101
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09053/08-37 Лист245
ЗОГО "НАРОДНИЙ ЗАХИСТ"
Про нагородження Заболотної Н.О. (інші)

102
04.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09074/08-27 Лист93
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ
Про розміщення зовнішньої реклами

103
07.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09075/08-35 Лист92
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про заснування посади радника голови 
облдержадміністрації з прав людей з інвалідністю

104
07.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09050/08-24 Лист96
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

105
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09062/08-24 Лист1655
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про корегування загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

106
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15
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09068/08-22 Лист15451/01-03
МКП "ОСНОВАНІЄ"
Про укладання прямих договорів між споживачами 
природного газу та ПАТ "Запоріжгаз"

107
04.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

08994/08-43 Лист320/2504/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

108
16.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09125/08-43 Лист2/311/26/15
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 16.12.2015

109
11.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09073/08-28 Лист10715
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про прискорення виконання ремонтних робіт

110
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

09048/08-35 Лист2691/23-05-27/6-
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 12.12.2015
Про участь у конференції

111
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08970/08-15 Лист03-01/2557
(В.Ковальчук) РОБОЧА ЗУСТРІЧ 10.12.2015
Про визначення відповідальних осіб за 
інформаційний та організаційний супровід 
виконання Указу Президента України від 
16.11.2015 № 641 

112
05.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08971/08-15 Лист03-01/2554
(В.Ковальчук) ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
БЛАГОДІЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 12-15.12.2015
Про участь у благодійному фестивалі

113
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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08972/08-15 Лист03-01/2556
(В.Ковальчук) ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
12.12.2015
Про участь у конференції

114
05.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09039/08-15 Лист03-01/2574
(В.Ковальчук) Про незадовільний стан реалізації 
проектів і персональну відповідальність за 
освоєння коштів фонду регіонального розвитку

115
08.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09046/08-15 Лист43-01/1453
(Р.Павленко) СЕМІНАР 10-11.12.2015
Про участь у семінарі

116
07.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Глава Адміністрації Президента України

09029/08-15 Лист02-01/4893
Про відзначення14.12.2015  Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобольській АЕС

117
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Президент України

08979/08-02 Указ675/2015
Про відзначення 25-ї річниці незалежності України

118
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08980/08-02 Указ678/2015
Про активізацію роботи щодо забезпечення прав 
людей з інвалідністю

119
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09083/08-02 Указ687/2015
Про вшанування пам`яті Івана Франка

120
08.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09084/08-02 Указ670/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди 24-ї річниці підтвердження всеукраїнським 
референдумом Акта проголошення незалежності 
України 01.12.1991 

121
01.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09085/08-02 Указ679/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів

122
03.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09058/08-46 Лист01-31/1411
Про надання житла сім`ям  учасників бойових дій, 
воїнів-інтернаціоналістів

123
02.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09005/08-20 Лист01-21/1860
Про виділення коштів  з держаного бюджету

124
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09014/08-22 Лист01-28/1856
Про включення в реєстр міжміських та приміських 
автобусних маршрутів переліку автобусних 
маршрутів

125
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09059/08-20 Лист01-01-27-1126
Про фінансування робіт по капітальному ремонту 
покрівлі Веселівської районної різнопрофільної 
гімназії

126
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09065/08-24 Лист01-01-16/1106
Про фінансування капітального ремонту 
водопровідної системи с. Корніївка

127
03.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09036/08-36 Лист01-24/1089
Про погодження призначення Пересипкіної Т.С.

128
08.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09105/08-20 Лист01-20/1362
Про виділення додаткових коштів

129
07.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

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

09099/08-22 Лист01-13/0793
Про приміський автобусний маршрут

130
08.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09098/08-19 Лист01-21/293
КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОРІХІВСЬКОГО Р-НУ
Про проектні ідеї до Стратегії на період до 2020 
року

131
03.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09101/08-20 Лист324
ГІРСІВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про виділення коштів на погашення заборгованості 
за виконані роботи

132
25.11.2015від

№
від 10.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

08995/08-43 Лист317/1050/14-ц
Судова повістка про виклик до суду на 23.12.2015

133
03.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09120/08-20 Лист07.2-09/739-106
Про стан використання субвенцій

134
09.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління національної поліції в Запорізькій області

09081/08-41 Лист5/238
Про надання інформації щодо обсягів фінансування 
місцевих (регіональних) та державних програм 
протягом 2015 року

135
04.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

09107/08-41 Лист6/729-к
Про надання списку військових частин, гарнізонів, 
які розташовані на території області

136
27.11.2015від

№
від 11.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

09033/08-37 Лист9462/06
Про нагородження Колесник О.Я. (інші)

137
20.11.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління статистики

09092/08-36 Лист08-09/230
Про надання інформації щодо державного 
статистичного спостереження за ф. № 1-АП

138
30.10.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09093/08-19 Лист02-16/203
Про Політику поширення статистичної інформації 
органами державної статистики

139
30.11.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Головне управління юстиції

09121/08-27 Лист12/4-19/13656
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України" на 2016 рік

140
10.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08993/08-43 Ухвала908/2661/15
Про передачу об`єкту комунальної інфраструктури

141
30.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області

09015/08-36 Лист1008-22.6/3119
Про погодження списку кадрового резерву

142
04.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

09069/08-20 Лист02/153
Про виділення коштів

143
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
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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

09035/08-20 Лист08-08-15-15/692
Про затвердження плану проведення ревізій 
місцевих бюджетів на 2016 рік

144
30.11.2015від

№
від 08.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

09057/08-36 Лист01-08/1491
Про погодження списку кадрового резерву

145
09.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09016/08-37 Лист1624
Про нагородження Амброскіна В.Л. (інші)

146
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09077/08-44 Лист1648
Про обласну програму "Про забезпечення 
територіальної оборони на території Запорізької 
області в 2016 році"

147
10.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09106/08-44 Лист970/ф
Про розрахунок фінансування на 2016 рік

148
09.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08996/08-43 Лист808/8275/15
Судова повістка про виклик до суду на 17.12.2015

149
01.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08997/08-43 Лист808/3787/15/398
Про зупинення провадження

150
02.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09131/08-43 Лист808/7285/15
Про апеляційну скаргу СФГ "Лещенко В.М."

151
03.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Офіс реформ

09024/08-26 Лист0412/60
Про вирішення питання підвозу учнів у 
Чапаєвській ОТГ Пологівського р-ну

152
04.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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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

09108/08-41 Лист05/3-497вих-15
Про участь представників облдержадміністрації у 
виконавчих діях

153
08.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

09032/08-41 Лист1/11-6796-Гл
Про проект програми "Програма забезпечення 
законності, правопорядку, покращення умов 
тримання і працевлаштування та створення нових 
робочих місць для осіб, які відбувають покарання в 
установах виконання покарань та слідчому 
ізоляторі на 2016-2020 роки"

154
07.12.2015від

№
від 08.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління держдепартаменту з питань виконання покарань

09133/08-41 Лист1/13-6791-Гл
Про перелік об`єктів, які використовуються для 
комунально-побутових потреб засуджених і осіб 
взятих під варту

155
07.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

09100/08-22 Лист2282/5/59-15
Про внесення змін в  діючий розклад руху рейсів 
5/6

156
10.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Адміністративний суд України

09132/08-43 Лист808/1561/14/667
Судова повістка про виклик до суду на 17.12.2015

157
07.12.2015від

№
від 11.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Вищий Господарський  суд

08998/08-43 Постанова908/5758/14
Про визнання недійсним договору, повернення 
водного об`єкта державі

158
24.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09007/08-20 Лист12-08/728-27395
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
за 9 місяців 2015 року

159
29.10.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна регуляторна служба України

08992/08-21 Лист8976/0/20-15
Про здійснення регуляторними органами 
планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2016 рік

160
26.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08969/08-35 Лист4566/09/08.3-15
Про надання інформації щодо учасників АТО, яким 
необхідно лікування та/або протезування за 
технологіями, які відсутні в Україні

161
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Держадміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця)

09009/08-22 ЛистЦІШ-6/733
Про компенсацію за перевезення пільгових 
категорій громадян

162
30.11.2015від

№
від 07.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

09023/08-22 Лист12838/28/61-15
Про розрахунки за спожиту електроенергію

163
27.11.2015від

№
від 08.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національний банк України

09006/08-20 Лист31-03008/95973
Про показники грошово-кредитної та фінансової 
статистики

164
04.12.2015від

№
від 07.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Служба безпеки України

09052/08-41 Лист8/3/2-11890
Про надання інформації в доповнення до № 
8/3/2-10631 від 30.10.2015 (разом з № 
08347/08-49ДСК)

165
07.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Правові питання 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

09064/08-41 Лист33/1-13829
ШТАБ АНТИТЕРОРИСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРИ 
СБУ
Про інженерне обладнання оборонних рубежів

166
03.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

Торгово-промислова палата України

09060/08-33 Лист9162/26.0-7.5
Про проект "Україна шукає стартапи"

167
08.12.2015від

№
від 09.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Фонд державного майна України

09072/08-36 Лист10-17-22158
Про погодження призначення Шуляківського А.В.

168
07.12.2015від

№
від 10.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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