
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.12.15 по 31.12.15

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

09493/08-79 Протокол голови ОДА16
НАДАТИ ГОЛОВІ ОДА ІНФОРМАЦІЮ:

1
28.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09540/08-01 Закон України862-VIII
Про внесення зміни до Земельного кодексу України 
щодо удосконалення механізму передачі земельних 
ділянок, відчуження для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності

2
08.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09541/08-01 Закон України873-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
комітети ВРУ" щодо доступу ЗМІ до засідань 
комітетів ВРУ

3
09.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09542/08-01 Закон України888-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг

4
10.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09543/08-01 Закон України901-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв`язку з прийняттям Закону України 
"Про Національну поліцію"

5
23.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

09544/08-01 Закон України912-VIII
Про заходи щодо стимулювання 
зовнішньоекономічної діяльності

6
24.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09545/08-01 Закон України920-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Національну гвардію України" щодо 
удосконалення правових засад діяльності 
Національної гвардії України

7
24.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09546/08-01 Закон України842-VIII
Про внесення зміни до ст. 59  Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" щодо 
поіменних голосувань

8
26.11.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09547/08-01 Закон України838-VIII
Про внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо удосконалення порядку зарахування 
судом строку попереднього ув`язнення у строк 
покарання

9
26.11.2015від

№
від 30.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

09548/08-01 Закон України818-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо усунення регуляторних бар`єрів для 
розвитку мережі індустріальних парків в Україні

10
24.11.2015від

№
від 30.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09549/08-01 Закон України906-VIII
Про внесення зміни до ст. 6 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2015 рік"

11
24.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09550/08-01 Закон України926-VIII
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2016 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

12
25.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09551/08-01 Закон України917-VIII
Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації

13
24.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09552/08-01 Закон України915-VIII
Про внесення змін до додатків №м3 та № 7 до 
Закону України "Про Державний бюджет України 
на 2015 рік" щодо видатків Пенсійного фонду 
України

14
24.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09553/08-01 Закон України900-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення гарантій соціального захисту 
колишніх працівників органів внутрішніх справ 
України та членів їхніх сімей

15
23.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09554/08-01 Закон України871-VIII
Про внесення зміни до ст. 2 Закону України "Про 
державну підтримку та особливості 
функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода 
гвардія" щодо зміни призначення земельної 
ділянки

16
08.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09555/08-01 Закон України865-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про 
гуманітарну допомогу" щодо недопущення 
затягування строків проведення державного 
санітарно-епідеміологічного, 
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного,  
екологічного та радіологічного контролю 
гуманітарної допомоги

17
08.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09556/08-01 Закон України848-VIII
Про наукову і науково-технічну діяльність

18
26.11.2015від

№
від 30.12.2015
№ Освіта і наука паперовий паперова

09587/08-14 Лист08/15-460
Про звернення Голови Правління Всеукраїнської 
молодіжної ГО "Серце до серця" Горінова П.В. 
щодо проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу есе 
"Я - європеєць"

19
23.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09491/08-20 ЛистЭ-38/0.0.0/4-850
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про надання роз`яснень

20
23.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заявник

09479/08-32 Листб/н
МАКСІН М.І.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

21
28.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09564/08-24 Листб/н
ПАВЛОВ А.Є.
Про продовження оренди водного об`єкту

22
30.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09480/08-27 Лист01/628/01-09
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ 
Про можливість проведення в закладах культури і 
освіти заходів, спрямованих на популяризацію 
культурної і духовної спадщини народів Криму

23
25.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09490/08-23 Лист16240/3-15/39
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Про продовження реалізації інвестиційного 
проекту

24
23.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09571/08-47 Лист921/2015
МФ "ВІДРОДЖЕННЯ"
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДИСКУСІЯ 29.01.2016
Про участь у дискусії

25
24.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Партії та громадські організації

09497/08-27 Листб/н
ВЕЛИКА РАДА ОТАМАНІВ УКРАЇНИ
Про будівництво історико-культурного релігійного 
комплексу

26
28.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09498/08-43 Лист808/7285/15
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 21.01.2016

27
17.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09481/08-09 Доручення50908/1/1-15
(В.Кириленко) Про засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при  КМУ 
10.12.2015

28
25.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09482/08-09 Доручення50302/1/1-15
(А.Яценюк) НДУ КУЖЕЛЬ О.В., АРТЮШЕНКО 
І.А.
Про проблемні питання пов`язані із добровільним 
об`єднанням територіальних громад

29
25.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09483/08-03 Постанова1075
Про утворення Міжурядової українсько-німецької 
комісії із співробітництва у справах осіб 
німецького походження, які проживають в Україні

30
23.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09484/08-03 Розпорядження1345-р
Про внесення змін до деяких розпоряджень КМУ

31
23.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09485/08-03 Розпорядження1347-р
Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
державних програм соціального захисту у 2015 
році

32
24.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09486/08-03 Розпорядження1350-р
Питання функціонування регіональних центрів з 
інвестицій та розвитку

33
24.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09536/08-09 Доручення51900/0/1-15
(А.Яценюк) Про надання інформації щодо 
структури та чисельності працівників 
облдержадміністрації

34
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09537/08-03 Розпорядження1370-р
Про перерозподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування,...

35
16.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09538/08-03 Розпорядження1379-р
Про проведення повторного конкурсу з відбору 
кандидатів на посади членів Нацагенства з питань 
запобігання корупції

36
25.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09539/08-03 Розпорядження1389-р
Про утворення Оргкомітету з підготовки та 
відзначення 25-ї річниці незалежності України

37
23.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09574/08-03 Постанова1093
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2009 р. №1417

38
23.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09575/08-03 Постанова1108
Про внесення змін до Положення про Раду 
підприємців при Кабінеті Міністрів України

39
23.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09576/08-03 Постанова1123
Про внесення змін до Положення про Почесну 
грамоту Кабінету Міністрів України

40
23.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09577/08-03 Розпорядження1393-р
Про затвердження плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року

41
23.11.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09578/08-09 Доповідь51118/1/1-15
(Г.Зубко) Про внесення змін до перспективного 
плану формування територій громад Запорізької 
області

42
29.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання організаційної роботи 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

09579/08-09 Доручення50424/1/1-15
(А.Яценюк)  Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Сімейна політика України - цілі 
та завдання"

43
29.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09580/08-09 Доручення50992/1/1-15
(А.Яцнюк) КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА 
ТУРИЗМУ
Про належне фінансування дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

44
28.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09581/08-09 Доручення50406/1/1-15
(Г.Зубко) Про результати проведення оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів за 
січень-вересень 2015 року

45
28.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09582/08-09 Доручення49965/1/1-15
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших 
законодавчих актів України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень

46
30.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

09488/08-32 Лист5/1-9/15488-15
Про облік територій та об'єктів ПЗФ станом на 
01.01.2016

47
22.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09527/08-29 Лист19892/0/14-15/59
Про передачу функцій стосовно встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

48
29.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09529/08-36 Лист2202-14/43971-0
Про погодження призначення Жукова В.В.

49
29.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

09567/08-33 Лист4314-06/43846-0
Про тендер на спорудження житлового комплексу в 
Кувейті

50
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09568/08-33 Лист4314-06/43844-0
Про українсько-кувейцьке співробітництво

51
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09569/08-33 Лист4314-06/43844-0
Про українсько-іранське співробітництво

52
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09570/08-33 Лист4314-06/43843-0
Про розширення ринків збуту

53
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09535/08-33 Лист413/21-180/4/2-4
Про спільну проекту діяльність по лінії 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2016 році

54
25.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09589/08-29 Лист10461/4.5
Про дитячо-юнацькі спортивні школи

55
29.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09504/08-34 Лист7/19-15019
Про внесення змін до Переліків об`єктів

56
23.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09523/08-19 Лист7/19-15212
Про моніторинг стану  реалізації у 2015 році 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку

57
29.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09573/08-35 Лист7/10-15276
Про здійснення аналізу причин виникнення 
заборгованості із страхових виплат у зв`язку з 
тимчасовою  втратою працездатності

58
29.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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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

09558/08-35 Лист19490/0/14-15/08
Про відкриття рахунків для надання одноразової 
грошової допомоги постраждалим особам та 
внутрішньо переміщеним особам

59
22.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09507/08-20 Лист31-07010-07-7/3
Про надання інформації щодо видатків на 
фінансування професійно-технічних та інших 
навчальних закладів 

60
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09530/08-20 Лист31-05110-14-8/3
Про прийняті ВРУ показники міжбюджетних 
трансфертів на 2016 рік

61
25.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09495/08-20 Лист01/02-33/05485
Про фінансування природоохоронних заходів за 
рахунок коштів обласного бюджету у 2016 році

62
25.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровський міськвиконком

09562/08-24 Лист02-05-30/2669
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

63
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

09477/08-22 Лист3262/21-18
Про виділення коштів Службі автомобільних доріг 
у Запорізькій області

64
24.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

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

09531/08-17 Лист4943/01-15
Про надання погодження щодо можливості видачі 
дозволу на спеціальне водокористування

65
29.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09494/08-10 Депутатське звернення112
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ОБЛРАДИ З ПИТАНЬ 
БЮДЖЕТУ
Про надання інформації та розрахунків по 
головним розпорядникам коштів обласного 
бюджету

66
28.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09476/08-22 Лист02/4249
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про реєстрацію права власності на об`єкти 
Ботієвської ВЕС

67
25.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09496/08-24 Лист3167
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження відкорегованих 
загальновиробничих норм питомих втрат ПЕР на 
2015 рік

68
24.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09505/08-33 Лист13/7
ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Про стан реалізації заходу у рамках проекту 
ЄС/ПРООН

69
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09514/08-22 Лист219
ТОВ ГАЗОВА СТАНЦІЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації з ПАТ 
"Запоріжгаз"

70
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09515/08-21 Лист1812-01-02-01/1
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про надання відповідей Мелітопольським відділом 
Національної поліції

71
18.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

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

09525/08-44 Лист164
ТОВ "КОМУНТЕХ"
Про перенесення строків завершення будівництва

72
29.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09533/08-44 Лист95/07
ТОВ "АЗОВ ХАУС"
Про припинення фінансування ТОВ 
"Південспецбуд"

73
07.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09534/08-44 Лист314/07
ТОВ "БЕРДЯНСЬКБУДТРЕСТ"
Про припинення фінансування ТОВ 
"Південспецбуд"

74
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09563/08-27 Лист364
ТОВ "КЛІОН"
Про надання дозволу на перенесення рекламного 
щита

75
23.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09478/08-44 Лист7632
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРВК М. ЗАПОРІЖЖЯ
По проведення ремонтних  робіт будівлі та 
внутрішніх приміщень військкомату 

76
25.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09522/08-20 Лист416/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОН. УПР. ДСФУ 
"ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖН.ЖИТЛОВ.БУДІВН."
Про виділення коштів

77
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

09474/08-27 Лист743
Про проведення наради та створення комісії

78
23.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09502/08-38 Лист1/2015
ГО "АНТИМОНОПОЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ"
Про проведення мирного зібрання 28.01.2015

79
29.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ 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

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09506/08-22 Лист28/2015/2
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету 

80
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09508/08-22 Лист28/1215/1
ГО "АСОЦІАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЮ"
Про надання кандидатури до складу робочої групи

81
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09509/08-22 Лист28-1
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету 

82
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09510/08-22 Лист28-2
ГО "ЗАПОРІЗЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання кандидатури до складу робочої групи

83
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09511/08-22 Лист2812-2
ГО "ВІЗЬМИ І ЗРОБИ"
Про надання кандидатури до складу робочої групи

84
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09512/08-22 Лист2812-1
ГО "ВІЗЬМИ І ЗРОБИ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

85
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

09559/08-24 Лист6680/1/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про  погодження скорегованих 
загальновиробничих норм питомих витрат ПЕР на 
2015  рік

86
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09560/08-22 Лист6718/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про визначення технологічного мінімуму 
споживання природного газу

87
29.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди
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

09517/08-43 Лист2/311/26/15
ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 30.12.2015

88
29.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09520/08-43 Лист320/10036/15-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 12.01.2016

89
24.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09586/08-15 Лист41-01/1065
Про зняття з контролю Доручення Президента 
України від 14 березня 2008 року №1-1/565

90
29.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Президент України

09513/08-02 Указ716/2015
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня енергетика

91
21.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09583/08-02 Указ731/2015
Про відзначення у 2016 році Дня Соборності 
України

92
30.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09584/08-02 Розпорядження824/2015-рп
Про звільнення А.Салякіна з посади голови 
Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

93
29.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09585/08-02 Розпорядження825/2015-рп
Про звільнення А.Клешні з посади голови 
Гуляйпільської районної державної адміністрації 
Запорізької області

94
29.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09561/08-36 Лист01-32/1510
Про погодження призначення Бєлогурова Г.В.

95
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

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

09516/08-22 Лист01-30/1955
Про проведення наради

96
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09524/08-36 Лист01-46/1970
Про погодження стажування Устименка О.В.

97
29.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09572/08-36 Лист01-07/0861
Про погодження призначення Калюти О.Д.

98
25.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09532/08-44 Лист01-11/0837
Про належне функціонування блокпосту на 
території с. Темирівка Гуляйпільського р-ну

99
23.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09565/08-46 Лист001-07/26/0904
Про забезпечення житлом інваліда війни 
Соловйова В.М.

100
21.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09475/08-24 Лист02-05-11/2609
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про визначення державних інтересів при 
розробленні містобудівної документації

101
21.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

09489/08-45 Лист02.1-26/03.3/141
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
облради

102
25.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

09566/08-43 Лист21666-1/11
Про погашення заборгованості ДП НАЕК 
"Енергоатом"

103
25.11.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09499/08-43 Ухвала908/6171/15
Про порушення провадження у справі

104
21.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09519/08-43 Ухвала908/2661/15
Про розгляд заяви ТОВ "ЮЖСТРОЙМОНТАЖ"

105
23.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

09521/08-36 Лист110-ф
Про кандидатуру Разувєвої І.В.

106
28.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09518/08-43 Лист808/4856/15
Про апеляційну скаргу Майсак О.Г.

107
21.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура

09500/08-43 Лист47-вих-15
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЦЕВА ПРОКУРАТУРА
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження голови Василівської 
райдержадміністрації від 07.05.2013 № 211

108
23.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09501/08-20 Лист10/2140
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

109
25.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09503/08-41 Лист59/2/2-1047
Про заходи протидії терористичним проявам

110
22.12.2015від

№
від 29.12.2015
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
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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

Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

09487/08-36 Лист1141-01/07/44-1
Про погодження звільнення Бузінова Є.В.

111
24.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

09473/08-20 Лист12-08/911-32125
Про окремі питання звітності щодо виконання 
зведених кошторисів

112
21.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

09588/08-47 Лист09/02/03-3741
Про надання інформації до Реєстру ІТС

113
22.12.2015від

№
від 31.12.2015
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09492/08-34 Лист02-18738/162
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
26.11.2008 № 1473-р

114
22.12.2015від

№
від 28.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09557/08-34 Лист05-19221/161
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови КМУ 
від 18.04.2012 № 606"

115
29.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09526/08-22 Лист271-01/15/5-15
Про надання інформації щодо фактичного 
оснащення приладами обліку холодної води 
приватних домогосподарств

116
28.12.2015від

№
від 30.12.2015
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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