
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.08.13 по 23.08.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

07026/08-10 Депутатське звернення01-129
НДУ ДУДКА О.І.  (Запорожченку А.Г.)
Про звернення Скоромної Г.С. щодо повторного 
медичного обстеження

1
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07106/08-10 Депутатське звернення407
НДУ ДУБНЕВИЧ Я.В.
Про надання інформації щодо переліку 
міжбюджетних трансферів...

2
15.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07245/08-10 Депутатське звернення175/08
НДУ БАЛИЦЬКИЙ С.В.
Про звернення ПрАТ "Запоріжзв`язоксервіс" щодо 
врегулювання питань реформування в сфері 
житлово-комунального господарства м. Запоріжжя

3
02.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

07097/08-33 Лист13-339
АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛАТА В 
УКРАЇНІІ
Про співробітництво

4
09.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

07223/08-27 Лист4
ФЛП КРЮКОВ А.В.
Про розміщення рекламних листівок

5
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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07228/08-32 Листб/н
СІЧЕВСЬКИЙ С.В.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

6
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07024/08-44 Лист1269
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СФД
Про стан реалізації Програми створення страхового 
фонду документації Запорізької області

7
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07059/08-24 Лист1704/9
ДЕРЖФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про проект плану заходів щодо інформування 
населення про умови програми здешевлення 
вартості іпотечних кредитів

8
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07074/08-22 Кошторис3897/13
АСОЦІАЦІЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Про участь у ХХХIV Міжнародній 
науково-практичній конференції "UKR-ROWE 2013 
" 17-21.09.2013 м. Ялта

9
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07078/08-27 Лист03/366
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

10
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07083/08-22 Лист635-2189
УДППЗ "УКРПОШТА"
Про надання адміністративних послуг засобами 
поштового зв`язку

11
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07085/08-32 ЛистНГ-9/1192
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

12
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2
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07086/08-32 ЛистНГ-9/1191
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

13
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07087/08-32 ЛистНГ-9/1193
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

14
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07115/08-24 Лист009/1208
ТОВ "НЕЦ НАЕР"
КОНФЕРЕНЦІЯ 23-27.09.2013
Про участь у конференції

15
12.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07116/08-36 Лист471
ЖУРНАЛ "ДОВІДНИК КАДРОВИКА"
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС "КАДРОВИК 
РОКУ 2013" 01.09.2013-02.04.2014
Про участь у конкурсі

16
14.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07187/08-36 Лист03/1-6-03/1-674
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
УРОЧИСТІ ЗБОРИ 02.09.2013
Про участь в урочистих зборах

17
15.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

07081/08-38 Лист07-26
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МОЗ
Про співпрацю

18
31.07.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07088/08-38 Лист3/08
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ
Про членство в раді голів

19
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

3
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07114/08-27 Лист57
РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛ.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР 20-22.09.2013
Про участь у фестивалі

20
15.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

07091/08-43 Лист908/1660/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ДП "Пологівське 
лісомисливське господарство"

21
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07025/08-45 Лист1399
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 15.08.2013

22
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07102/08-45 Лист1404
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16.08.2013

23
17.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07111/08-45 Лист1407
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 17-18.08.2013

24
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07142/08-45 Лист1419
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 19.08.2013

25
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07177/08-45 Лист1416
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 12-18.08.2013

26
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07189/08-45 Лист1426
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 20.08.2013

27
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

4
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07039/08-03 Постанова533
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності, пов`язаної з продажем (реалізацією) 
товарів, щодо яких встановлено державне 
регулювання цін,....

28
01.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07040/08-03 Постанова556
Про внесення змін до постанови КМУ від 
03.01.2013 № 13

29
11.07.2013від

№
від 19.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07041/08-03 Постанова559
Про внесення змін до постанови КМУ від 
02.03.2010 № 258

30
24.07.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07042/08-09 Доручення26286/12/1-13
(В.Забарський) Про проведення 
берегоукріплювальних робіт в Запорізькій області

31
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07043/08-09 Доручення31950/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективних трудових спорів 
(конфліктів) 

32
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07044/08-09 Доручення29563/1/1-13
(Ю.Бойко) Про погашення заборгованості з 
виплати заробітної плати працівникам ДП "Хлібна 
база № 74"

33
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07045/08-09 Доручення31916/1/1-13
(О.Вілкул) Про запобігання пожежній небезпеці

34
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07046/08-09 Доручення32114/1/1-13
(М.Азаров) Про впровадження проектів цільових 
екологічних (зелених) інвестицій

35
17.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07047/08-09 Доручення14916/45/1-13
(О.Вілкул) Про відзначення 22-ї річниці 
незалежності України

36
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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07048/08-04 Протокол наради 
(засідання)

32864/0/1-13
(М.Азаров) Виконання Національного плану дій на 
2013 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава"

37
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07052/08-49 Доручення1252/1/1-13-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (05-11.08.2013)

38
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07053/08-49 Постанова545
Про внесення змін до постанови КМУ від 
02.03.2010 № 227

39
24.07.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07154/08-04 Витяг з протоколуВП 49
(М.Азаров) 7.1.Рішення з окремих питань щодо 
стану розрахунків підприємств теплокомуненерго 
за використаний природний газ

40
14.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07155/08-04 Витяг з протоколуВП 49
(М.Азаров) 7.8. Рішення з окремих питань щодо 
правопорушень

41
14.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07156/08-04 Витяг з протоколуВП 49
(М.Азаров) 7.6. Рішення з окремих питань щодо 
проведення шкільних ярмарок

42
14.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07157/08-04 Витяг з протоколуВП 49
(М.Азаров) 7.3. Рішення з окремих питань щодо 
завершення підготовки навчальних закладів на 
2013/14 навчальний рік

43
14.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

07158/08-03 Постанова561
Про внесення змін до постанов КМУ від 20.06.2012 
№ 559 і від 25.07.2012 № 680

44
01.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07159/08-03 Постанова562
Про внесення змін до постанови КМУ від 
12.10.2011 № 1049

45
11.07.2013від

№
від 21.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07160/08-03 Постанова564
Про затвердження Порядку функціонування 
добровільної пожежної охорони

46
17.07.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07161/08-03 Розпорядження587-р
Про схвалення Концепції створення та 
функціонування автоматизованої системи "Єдине 
вікно подання електронної звітності"

47
07.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07162/08-03 Розпорядження588-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Мінрегіону на 2013 рік

48
01.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07163/08-09 Доручення30861/8/1-13
(О.Вілкул) Про встановлення чисельності 
заступників голови облдержадміністрації

49
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07164/08-09 Доручення24354/27/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про виконання Плану організації 
Указу Президента України від 12.06.2013 № 329

50
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07165/08-09 Доручення24155/4/1-13
(Ю.Бойко) Про належне облаштування 
худобомогильників та вжиття відповідних заходів

51
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07166/08-09 Доручення12/20-19-2626
(М.Азаров) Про кількість посад заступників голів 
облдержадміністрацій

52
09.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07197/08-09 Доручення32448/1/1-13
(М.Азаров) Про звіт Уповноваженого Президента 
України з прав дитини Ю.О.Павленка

53
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт 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

07198/08-04 Протокол наради 
(засідання)

33290/0/1-13
(О.Вілкул) Про виконання заходів Держпрограми 
ліквідації наслідків НС на території 61 арсеналу  
Збройних Сил України та стану цивільного захисту 
Харківської області

54
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07200/08-09 Доручення33360/0/1-13
(О.Вілкул) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 27.08.2013
Про передачу автомобільних доріг

55
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07219/08-09 Лист33360/0/1-13
(Д.Самоненко) Про надання переліку проблемних 
питань з питань  передачі автодоріг 

56
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07229/08-09 Доручення32455/1/1-13
(М.Азаров) Про фінансування Державної цільової 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2016 року

57
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07107/08-29 Лист37-18-4-11/1692
Про діяльність структурних підрозділів ВФСТ 
"Колос"

58
13.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07210/08-23 Лист37-32-1-11/1688
УНІВЕРСАЛЬНА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 
20-22.09.2013
Про участь у ярмарку

59
22.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07033/08-32 Лист12099/11/10-13
Про надання пропозицій щодо  внесення змін до 
НПД з охорони навколишнього природного 
середовища

60
09.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07062/08-32 Лист12230/07/10-13
Про забезпечення виконання вимог законодавства у 
сфері поводження з відходами

61
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

07110/08-32 Лист12323/08/10-13
Про інформацію щодо проведення рубок деревини 
у лісах

62
15.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07126/08-20 Лист12327/08/10-13
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

63
15.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07035/08-33 Лист80-08/28320-06
Про виставково-ярмаркову діяльність

64
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07063/08-22 Лист3711/08/27982-0
Про надання інформації щодо стимулювання 
розвитку реального сектору економіки

65
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07064/08-38 Лист2801-08/28756-0
Про надання інформації щодо проекту регіональної 
цільової програми сприяння розвитку громадського 
суспільства

66
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07221/08-21 Лист2522-06/29548-0
Про пропозиції стосовно внесення змін до Закону 
України "Про адміністративні послуги"

67
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07055/08-25 Лист51/14-210-4350
Про проведення торгів за проектами МФО

68
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07118/08-22 Лист18/1574-13
Про погодження проекту наказу "Про затвердження 
Порядку інформування населення про зміни 
графіка руху транспорту у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій"

69
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

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

07058/08-36 Лист11.01-28/798/248
Про надання інформації щодо кількості штатних 
одиниць у структурних підрозділах охорони 
здоров`я

70
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07103/08-28 Лист04.01-7/8/25363
Про проведення щорічних медичних оглядів дітей 
дошкільного та шкільного віку

71
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07178/08-28 Лист13-03/02/25728
Про стан використання медичного обладнання

72
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

07079/08-22 Лист15/1-114
Про збільшення виробництва та реалізацію 
вітчизняної продукції легкої промисловості

73
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07023/08-24 Лист7/11-12837
Про проблемні питання щодо підготовки 
підприємств житлово-комунального господарства 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року

74
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07034/08-24 Лист7/15-12470
Про показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України

75
08.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07037/08-45 Лист7/19-12795
Про погодження проекту Закону України "Про 
співробітництво територіальних громад"

76
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07038/08-45 Лист7/19-12797
Про погодження проекту Закону України "Про 
право територіальних громад на об`єднання"

77
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07060/08-24 Лист7/19-12848
Про надання інформації щодо усунення виявлених 
недоліків на підприємствах регіону

78
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10



№
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

07061/08-19 Лист7/19-12569
Про надання переліку проектів для реалізації 
Державної програми активізації розвитку 
економіки

79
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07077/08-24 Лист7/6-12644
Про оптимізацію централізованих систем 
водопостачання та водовідведення

80
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07095/08-24 Лист7/20-12938
Про надання інформації щодо аналізу динаміки 
змін тарифів

81
19.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07104/08-22 Лист7/20-12940
НАРАДА 22.08.2013
Про стан розрахунків за спожиті енергоносії

82
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07131/08-46 Лист7/17-12937
Про створення Єдиного державного реєстру 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов

83
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07171/08-21 Лист7/19-13049
Про визначення розпорядника бюджетних коштів

84
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07185/08-24 Лист7/17-12734
Про підсумки діяльності будівельної галузі за І 
півріччя 2013 року

85
14.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07214/08-24 Лист7/6-13101
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 29.08.2013
Про участь у засіданні

86
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07220/08-24 Лист7/10-13096
Про надання інформації щодо кількості діючих 
житлово-будівельних кооперативів

87
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

07029/08-36 Лист499/0/15-13/13
Про збільшення чисельності працівників 
підрозділів соціального захисту населення місцевих 
держадміністрацій

88
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07030/08-35 Лист9145/0/14-13/24
Про визнання гуманітарної допомоги

89
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07031/08-29 Лист501/0/15-13/56
Про проведення оздоровчої кампанії2013року

90
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07140/08-35 Лист9270/0/14-13
Про пільгове оподаткування підприємств 
громадських організацій інвалідів

91
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07170/08-22 Лист9346/0/17-13/19
Про видачу автомобілів інвалідам

92
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07182/08-29 Лист527/0/15-13/56
Про програму навчання спеціалістів щодо надання 
допомоги особам, які постраждали від торгівлі 
людьми

93
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство юстиції

07141/08-45 Лист7872-0--4-13/71
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 24.05.2013 № 307

94
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дніпрорудненський міськвиконком

07089/08-20 Лист09/29-682
Про виділення коштів

95
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

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

07190/08-22 Лист02-28/3597
Про внесення змін до переліку об`єктів

96
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07124/08-20 Лист03/02-37/02517
Про залученні кошти місцевого бюджету для 
проведення заходів в КУ "МКЛЕ та ШМД м. 
Запоріжжя

97
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07224/08-22 Лист03/02-20/02551
Про внесення змін до переліку об'єктів

98
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07226/08-24 Лист03/02-26/02534
Про реконструкцію каналізаційного колектору

99
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07242/08-37 Лист01/02-16/02531
Про нагородження Хорош С.С.

100
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07243/08-37 Лист01/02-16/02532
Про нагородження Лапко Л.П.

101
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07098/08-22 Лист02-30/728-2
Про проведення зустрічі

102
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07213/08-20 Лист02-12/743-2
Про сприяння у проходженні платежів

103
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

07112/08-20 Лист2304/21-18
Про фінансування робіт

104
07.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ 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
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Форма зберігання 
документа

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

07027/08-10 Депутатське звернення206
ДЕПУТАТ ПРИМОРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МУЗИКА В.Р.
Про вирішення конфліктної ситуації

105
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

07127/08-17 Лист01-26/0623
Про чергову сесію обласної ради

106
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07128/08-17 Лист01-26/0622
Про внесення кандидатури до складу комісії

107
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

07113/08-24 Лист9228
Про постачання питної води

108
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

07117/08-37 Лист13/4498
Про нагородження Краснюк С.П. (інші)

109
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07237/08-22 Лист007-41/6366
Про узгодження прогнозного балансу споживання 
електроенергії та потужності

110
23.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжнафтопродукт"

07235/08-37 Лист01-06-1044
Про нагородження Лебедченка А.Г. (інші)

111
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07236/08-37 Лист01-06-1044
Про нагородження Головка О.В. (інші)

112
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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07138/08-32 Лист56/2059145
Про надання дозволу та передачі земельної ділянки 
в оренду ТОВ "Соціальні ініціативи"

113
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07066/08-22 Лист
Про ситуацію на підприємстві

114
19.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

07146/08-44 Лист26/3190
Про порушення правил прикордонного режиму

115
16.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

07101/08-37 Лист1131
В/Ч 3029
Про нагородження Квача А.А. (інші)

116
18.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

07193/08-24 Лист49
ОБКОМ ПРФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ ТОРГІВЛІ,,...
Про взаємовідносини між КП "Водоканал" та 
суб`єктами господарювання

117
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07068/08-32 Лист61
ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА - МАГНЕТИТ"
Про надання гірничого відводу

118
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07090/08-22 Лист01/33
ПП "ЗАВОД ДВИГУН"
Про внесення змін в акт обстеження

119
19.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07094/08-24 Лист08/05-657
ФІЛІЯ "ККГ "КУРОРТ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

120
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

07100/08-22 Лист011-Ф
ТОВ "КОННЕКТ-СЕРВІС"
Про надання дозволу на проведення робіт

121
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07125/08-22 Лист20/08-13
ТОВ "КО.МЕТА"
Про обстеження промислового майданчика

122
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07132/08-32 Лист154
ТОВ "ТАТІС"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів 

123
05.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07135/08-24 Лист16
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про погодження загально виробничих питомих 
витрат ПЕР

124
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07137/08-32 Лист48
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації з землеустрою

125
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07168/08-32 Лист813
ТОВ "МОТОР-СІЧ РУНА"
Про погодження користування мисливськими 
угіддями

126
13.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07184/08-22 Лист365
ТОВ "ТВІН-СЕРВІС ЛТД"
Про обстеження промислового майданчика

127
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07209/08-22 Лист39
ТОВ Т.М.К."
Про внесення змін в Акт обстеження

128
22.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07227/08-22 Лист61/2899
ПАТ "АЗМОЛ"
Про затвердження складу Наглядової ради

129
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07244/08-37 Лист60/2890
ПАТ "АЗМОЛ"
Про заохочення Бизиля М.І.

130
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07028/08-36 Лист15
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНТАКТНИЙ 
ЦЕНТР" ЗОР

131
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07072/08-32 Лист1642
ВАТ " НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР`ЄР" 
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

132
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07075/08-20 Лист1034/06-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про виділення коштів на охорону навколишнього 
природного середовища

133
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07133/08-22 Лист57/08
ПП "ТРАСАГРО"
Про внесення змін до договору

134
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07136/08-32 Лист233
ПСП АГРОФІРМА "РОСІЯ"
Про погодження земельної документації

135
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07143/08-41 Лист1595вих-13
ЗАПОРІЗЬКА ПРОКУРАТУРА З НАГЛЯДУ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У ВОЄННІЙ СФЕРІ
Про надання інформації щодо вилучення з 
користування земельних ділянок або припинення 
права користування ними

136
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07148/08-22 Лист993/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про порушення меж охоронної зони 
магістрального газопроводу

137
16.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07179/08-33 Лист747/12
ЗАПОРІЗ. ОБЛПІДРОЗДІЛ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ-ІІ"
Про аудит Проекту

138
21.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07181/08-21 Лист93/58-22
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ КОРШУН В.В.
Про подальше використання захисних споруд

139
19.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07201/08-22 Лист08/21-426-к
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ СЕРЕБРЯКОВ О.В.
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ ЗДП 
"КРЕМНІЙПОЛІМЕР" 28.08.2013

140
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07194/08-20 Лист02/1154
Про виділення коштів

141
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07195/08-20 Лист02/1148
Про виділення коштів

142
19.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07021/08-38 Лист2/870
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЩАСЛИВА ДИТИНА"
Про створення хоспісу

143
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07067/08-38 Листб/н
ГО "БІЗНЕС-ЦЕНТР "СТИМУЛ"
Про відкликання Бабича О.Б.

144
03.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07080/08-27 Лист1/8
ГО ОБЛАСНА РАДА НАЦІОНАЛЬНИХ 
ОБ"ЄДНАНЬ"
Про Всеукраїнський фестиваль мистецтв 
національних культур "Ми українські"

145
19.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07084/08-45 Лист199-АМ
ЗРВ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 29.08.2013
Про участь у засіданні

146
19.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07139/08-32 Лист361
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УТМР"
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями

147
08.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07149/08-22 Лист36
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ
Про виділення автотранспорту

148
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07176/08-18 Листб/н
КООРДИНАЦІЙНА РАДА ПРИ ГОЛОВІ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛРАДИ 
Про роботу правоохоронних органів

149
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07180/08-23 Лист001/2013
ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС МОЛОДИХ 
АГРАРІЇВ УКРАЇНИ"
Про співробітництво

150
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07211/08-24 Лист17/19
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОБЕРІГ"
Про доступ до генеральних планів міст області

151
19.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07238/08-22 Лист534
ЗМГО "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "ОБЕРІГ"
Про виділення автотранспорту

152
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

19



№
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

07073/08-37 Лист01-08/1659
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Череп А.В.

153
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07096/08-20 Лист220
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС № 60
Про виділення коштів

154
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07147/08-32 Лист5/1230
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про вилучення земельної ділянки

155
16.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07188/08-32 Лист35-01/2919
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки

156
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07191/08-32 Лист5/291
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про оформлення земельної ділянки під СФК 
"Студентська Січ"

157
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Київська ОДА

07054/08-23 Лист11-20/16303
МІЖНАРОДНА ЯРМАРКА "КРІТСЬКА ОСІНЬ - 
2013"
Про участь у ярмарку

158
13.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Львівська ОДА

07099/08-27 Лист5/15-7056/0/2-13
МІЖНАРОДНИЙ КНИЖКОВИЙ ФОРУМ 
10-15.09.2013
Про участь у форумі

159
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

20



№
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

Адміністрація Президента України

07050/08-15 Лист02-01/1959
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю підп.1 п..8 
Доручення Президента України від 08.04.2013 № 
1-1/776

160
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07119/08-15 Лист04-01/1091
(С.Ларін) Про звернення ГО "Україна Славетна" 
щодо організації виставки історичного живопису

161
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07169/08-15 Лист04-01/1111
(С.Ларін) УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 24.08.2013
Про участь в урочистих заходах

162
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07217/08-15 Лист04-01/1146
(С.Ларін) СЕМІНАР 29-30.08.2013
Про участь у семінарі

163
22.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07230/08-15 Лист02-01/2026
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю п. 4 
Доручення Президента України від 08.06.2011 № 
1-1/1120

164
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07231/08-15 Лист04-01/1132
(С.Ларін) Про фінансування робіт з інвентаризації 
земель

165
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07232/08-15 Лист04-01/1130
(С.Ларін) Про своєчасне та у повному обсязі 
виконання  місцевих бюджетів

166
21.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07233/08-15 Лист04-01/1139
(С.Ларін) Про звернення ГО із захисту прав тварин 
"Дай лапу, друже" щодо вирішення конфліктної 
ситуації

167
22.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Президент України

21



№
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

07049/08-02 Указ426/2013
Про внесення змін до Положення про Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України

168
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07167/08-02 Указ430/2013
Про заходи у зв`язку з 80-ми роковинами 
Голодомору 1932-1933 років в Україні

169
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07240/08-37 Лист975/01
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Книш Г.К.

170
13.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07204/08-20 Лист01-46/1167
Про погашення заборгованості за спожите 
централізоване житло

171
19.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07056/08-20 Лист02-09/1017
Про асигнування

172
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07057/08-24 Лист03-14/0986
Про ремонт покрівлі

173
12.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07215/08-36 Лист131/2013-к
Про погодження звільнення Романенко О.П.

174
19.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07134/08-20 Лист01-01-13/0887
Про проведення платежів

175
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація
22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07202/08-18 Лист01-01-16/0760
Про вирішення конфліктної ситуації

176
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07065/08-32 Лист3029/01-04
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

177
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07206/08-32 Лист3029/01-04
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

178
16.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07241/08-37 Лист01-35/0698
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Кривоший Н.Л.

179
20.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07212/08-36 Лист01-06/0685
Про погодження звільнення Срібного Г.О.

180
19.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07105/08-37 Лист2544/01-36
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Співякіній Л.В.

181
18.07.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07205/08-37 Лист01-19/0302
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Мальованій В.Т.

182
14.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

07192/08-24 Лист01-11/0671
Про своєчасну підготовку до зими об`єктів 
соціальної сфери

183
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07076/08-37 Лист01-07/26/0873
Про нагородження Петрика О.П.

184
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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07207/08-37 Лист01-07/26/0887
Про нагородження Бойчевської Л.Д.

185
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07208/08-37 Лист01-07/26/0886
Про нагородження Мягкової Г.В.

186
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій 
області

07122/08-21 Лист02-02/1219
Про виділення додаткових приміщень

187
15.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07173/08-20 Лист09.3-08/610-791
Про направлення розпорядження про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

188
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07130/08-37 Лист01/5-1/3208
Про нагородження Вінника Ю.В.

189
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07145/08-34 Лист01/7-2/3166
Про регіональну програму попередження загибелі 
людей на воді

190
15.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07150/08-37 Лист01/5-1/3227
Про нагородження Кузнєцова О.В.

191
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

07218/08-28 Лист03-06/2606
Про стан води в акваторії Каховського 
водосховища

192
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07234/08-41 Лист13/1684
РОБОЧА ЗУСТРІЧ 29.08.2013
Про участь у зустрічі

193
23.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

07183/08-20 Лист375/9/08-01-16-4
Про надання інформації щодо об`єктів, що 
приймають участь у фінансуванні

194
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

07082/08-41 Лист12/5.19/5038
Про результати перевірок стану правової роботи в 
місцевих держадміністраціях

195
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07172/08-37 Лист07-19/5486
Про нагородження Любіченковського О.О.

196
21.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

07239/08-21 Лист2480/02
Про внесення змін до Єдиної бази даних

197
19.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

07144/08-20 Лист08-02-15-15/699
Про погодження змін до Плану 
контрольно-ревізійної роботи

198
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія державного 
комітету телебачення і радіомовлення України

07216/08-36 Лист760
Про Кузенко В.В.

199
22.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів
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07186/08-20 Лист17/2058
Про проведення платежів

200
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07069/08-44 Лист740
Про стан впровадження служби у військовому 
резерві

201
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07225/08-37 Лист900/Ж
Про надання інформації по медалям Жукова

202
31.07.2013від

№
від 23.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

07121/08-29 Лист01-1438/2
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА  РЕГІОНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ 
05.09.2013

203
19.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07196/08-22 Лист3457/1/59-13
УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСІНСПЕКЦІХ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про впорядкування роботи системи сповіщення

204
21.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07093/08-22 Постановаб/н
Про додержання законодавства в сфері 
автомобільних перевезень

205
18.07.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07123/08-41 Постановаб/н
Про проведення перевірки у порядку нагляду за 
додержанням і застосуванням законів

206
14.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07174/08-41 Лист13/2-235вих13
Про погодження передачі до державної власності 
об`єктів нерухомості права комунальної власності

207
20.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
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07129/08-22 Лист10/1928
Про структуру майбутніх балансоутримувачів 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення

208
20.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

07203/08-29 Лист360/ТО0810-13
Про участь у спартакіаді держслужбовців 
16-21.09.2013

209
22.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Управління держдепартаменту з питань виконання покарань

07022/08-37 Лист1/15-2450
Про нагородження Федорець І.А. (інші)

210
16.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління у справах захисту прав споживачів

07092/08-25 Лист06/17-2140
Про обласну програму захисту прав споживачів

211
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

07051/08-41 Лист0711/1р
Про звернення голови Запорізького обкому 
профспілки "Захист прав" Александрової щодо 
вирішення конфліктної ситуації

212
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07120/08-41 Лист0711/1р
Про звернення голови правління ОСББ "Дружний 
Будинок" Даниленка В.В. щодо вирішення 
конфліктної ситуації"

213
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

07108/08-46 Лист3350/02/24-13
Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

214
16.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07109/08-46 Лист3310/02/24-13
Про надання інформації щодо будівництва 
(придбання) житла військовослужбовцям, 
звільнених в запас

215
15.08.2013від

№
від 20.08.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова
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Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

07222/08-21 Лист7492/0/20-13
Про надання інформації щодо створення Центрів 
надання адміністративних послуг

216
19.08.2013від

№
від 23.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07036/08-34 Лист02-8322/162
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

217
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

07032/08-22 Лист2468/3/72-6
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми будівництва та облаштування 
паркувальних майданчиків для стоянки вантажних 
транспортних засобів на 2013-2015 роки"

218
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

07175/08-47 Лист2741-05/13
Про реалізацію Національного проекту "Відкритий 
світ"

219
19.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07070/08-27 Лист5132/27/4
Про висвітлення в ЗМІ виконання плану заходів 
щодо розроблення, впровадження і функціонування 
системи управління якістю, екологічного 
управління та інших систем управління

220
14.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07071/08-27 Лист5166/27/4
Про висвітлення в ЗМІ виконання плану заходів з 
реалізації Концепції боротьби з тероризмом

221
15.08.2013від

№
від 19.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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07151/08-36 Лист3942/10-13
Про пілотний проект "Централізований конкурсний 
відбір на вакантні посади в органах державної 
влади"

222
29.07.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07152/08-36 Лист156/80/22-13
Про надання пропозицій щодо удосконалення 
формування кадрового резерву

223
16.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07153/08-36 Лист154/80/22-13
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції державної цільової 
програми щодо формування та реалізації державної 
кадрової політики"

224
16.08.2013від

№
від 21.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07199/08-36 Лист157/94/22-13
Про надання інформації щодо діяльності 
структурних підрозділів, відповідальних за зв`язки 
з громадскістю

225
20.08.2013від

№
від 22.08.2013
№ 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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