
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.09.13 по 27.09.13

Ф21-КА
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08158/08-14 Лист09-2/2-103(1)
(В.Зайчук) Про розгляд звернення Шульги І.Ф.

1
18.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08162/08-01 Постанова560-VII
Про внесення змін до Постанови ВРУ  за 2003р. № 
36 "Про Премію ВРУ за внесок молоді у розвиток 
парламентаризму, місцевого самоврядування"

2
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08163/08-01 Постанова471/VII
Про призначення позачергових виборів 
Привільненського сільського голови 
(Привільненська сільська рада Вільнянського 
району Запорізької області)

3
06.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08164/08-01 Постанова500-VII
Про при значення позачергових виборів 
Кам`янського селищного голови (Кам`яна селищна 
рада Вільнянського району Запорізької області)

4
06.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08165/08-01 Постанова558-VII
Про призначення дати проведення парламентських 
слухань на тему: "Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. Проблеми і дієві 
механізми їх вирішення"

5
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08166/08-01 Постанова562-VII
Про проведення парламентських слухань про 
становище молоді в Україні на тему: "Участь 
молоді в суспільному житті" економічна 
активність"

6
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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08290/08-10 Депутатський запит11/10-243
(В.Рибак) Про розгляд депутатського запиту 
Швайки І.О. щодо кількості закритих шкіл у 
2013-2014 р.р. та виконання програми "Шкільний 
автобус"

7
20.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

08317/08-47 Лист275
ГО "СОЮЗ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
ДОНДАСУ"
Про співробітництво

8
26.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08323/08-37 Лист10
СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ОКРУГ"
Про нагородження Калугина А.Я. (інші)

9
22.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08092/08-33 Листб/н
АСАМБЛЕЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕГІОНІВ
Про проведення 4-го Саміту Чорноморських 
регіонів Асамблеї Європейських регіонів  
04.10.2013 (Турція)

10
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08173/08-22 Лист1.17/08-1330
Про вихід другої редакції Випуску 69 Довідника 
"Автомобільний транспорт"

11
16.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08180/08-23 Лист41-03/2016
ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БЮДЖЕТНА 
УСТАНОВА "АГРАРНИЙ ФОНД"
Про вирішення кадрового питання

12
20.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08186/08-22 Лист04-01/14
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Про залучення інвесторів до будівництва ремонту 
та відновлення автошляхів

13
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

2
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08214/08-18 Лист248/2013
ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ
Про усунення порушень Закону України "Про 
доступ до публічної інформації"

14
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08221/08-33 Лист388
ПРОЕКТUSAID "ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА 
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ В УКРАЇНІ"
Про візит посла США в Україні 11-12.10.2013

15
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08264/08-22 ЛистПЧ-04/458
"ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" КАХОВСЬКА 
ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про проведення наради 27.09.2013 (переїзд 179 км)

16
18.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08265/08-33 Лист444/08
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 
"ІВІ-РЕЙТИНГ"
Про покращення інвестиційного іміджу області

17
28.08.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08268/08-20 Лист715
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАМАЗ"
Про сприяння в проходженні платежів

18
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08271/08-24 Лист07/4998
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І 
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Про проведення 22-23.10.2013 ІІ Міжнародної 
конференції

19
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08280/08-27 Лист12/03-01
МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про втілення в життя норм взаємоповаги серед 
учасників дорожнього руху

20
21.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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08304/08-35 Лист429
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ 
Про виділення житлового приміщення Стришку 
В.Я.

21
23.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08309/08-33 Листб/н
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН 
Про співробітництво

22
24.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08311/08-36 Лист03/1-7-14/1-791
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарі

23
24.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08312/08-22 Лист334/1б-162
ДНІПРОПЕТРОВЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ НА 
МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ
Про інформування населення щодо безпечної 
експлуатації водних транспортів

24
20.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08325/08-22 Лист01/1413
УПРАВЛІННЯ КАХОВСЬКОГО 
МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Про зупинку водоподачі для потреб КП 
"Облводоканал" ЗОР

25
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

08143/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
НІМЕЧЧИНА В М.КИЇВ
Про стажування молодих співробітників державних 
установ

26
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

08169/08-33 Лист
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА В ДОНЕЦЬКУ
Про візит 8-9.10.2013 представників німецької 
делегації

27
21.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

4



№
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(адресат)
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Суди

08096/08-43 ЛистК/9991/11569/11
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу Куцевича В.В.

28
11.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08239/08-43 Лист0870/2025/12/18
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу щодо ДП "Бердянського морського 
торговельного порту"

29
20.08.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08137/08-45 Лист1646
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 20.09.2013

30
21.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08138/08-45 Лист1637
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 19.09.2013

31
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08201/08-45 Лист1663
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23.09.2013

32
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08202/08-45 Лист1660
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16-22.09.2013

33
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08203/08-45 Лист1649
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21-22.09.2013

34
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08258/08-45 Лист1669
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24.09.2013

35
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08327/08-45 Лист1674
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.09.2013

36
26.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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Кабінет Міністрів України

08098/08-03 Постанова683
Деякі питання випуску фінансових казначейських 
векселів

37
21.08.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08099/08-03 Розпорядження713-р
Про затвердження складу Ради підприємців при 
КМУ

38
04.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08100/08-03 Постанова687
Про внесення змін до постанови КМУ України від 
01.03.2010р. № 243 і від 17.10.2011р. № 1056

39
24.07.2013від

№
від 23.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08101/08-03 Розпорядження698-р
Про внесення змін до плану заходів на період до 
2014 року щодо реалізації Концепції реформування 
системи підвищення кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад

40
11.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08102/08-03 Розпорядження686-р
Про затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року

41
04.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

08103/08-03 Постанова667
Про затвердження Порядку координації головам 
місцевих державних адміністрацій діяльності 
територіальних органів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади та 
забезпечення сприяння у виконанні покладених на 
зазначені органи завдань

42
21.08.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

08104/08-03 Постанова668
Про внесення змін до деяких постанов КМУ та 
визначення таким, що втратило чинність, 
розпорядження КМУ від 15.10.2003р. № 614

43
14.08.2013від

№
від 23.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

08105/08-03 Розпорядження701-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Стратегії захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини на 
період до 2020 року

44
11.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08106/08-09 Доручення36095/1/1-13
(М.Азаров) до звернення НДУ Карташова Є.Г.
Про  виділення коштів для Міської клінічної 
лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м. 
Запоріжжя

45
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08107/08-09 Доручення37037/0/1-13
(О.Вілкул) Про проведення селекторної наради 
01.10.2013 щодо надання адміністративних послуг 
через мережу та засоби поштового зв`язку

46
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

08108/08-09 Доручення34467/1/1-13
(О.Вілкул) Про оцінки діяльності Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних 
адміністрацій за січень- червень 2013 року

47
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08109/08-09 Доручення11856/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про співробітництво між 
Міністерством екології, органами місцевого 
самоврядування та суб`єктами господарювання

48
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08110/08-09 Доручення31916/4/1-13
(О.Вілкул) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

49
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08111/08-09 Доручення11896/02/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про рекомендації щодо організації 
взаємодії підрозділів органу виконавчої влади під 
час планування консультацій з громадськістю

50
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ 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

08112/08-09 Доручення29079/112/1-13
(О.Вілкул) Про  продовження роботи по 
модернізації підприємств комунальної 
теплоенергетики

51
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08113/08-09 Доручення36500/2/1-13
(С.Арбузов) Про виконання графіка 
доопрацювання проекту Державного бюджету на 
2014 рік

52
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08114/08-09 Доручення37012/0/1-13
(О.Вілкул) Про недопущення виникнення 
надзвичайних та аварійних ситуацій з утворенням 
циклону 

53
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08115/08-09 Доручення33944/1/1-13
(О.Вілкул) Про відновлення роботи Бердянського 
аеропорту

54
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08116/08-09 Доручення36237/1/1-13
(М.Азаров) Про надання середньострокових позик

55
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08117/08-09 Доручення36366/1/1-13
(М.Азаров) Про забезпечення скрапленим газом 
населення області

56
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08118/08-09 Доручення41095/207/1-10
(О. Вілкул) Про продовження терміну виконання 
Доручення Президента України від 06.07.2010 року 
№ 1-1/1445

57
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08119/08-04 Протокол наради 
(засідання)

37254/0/1-13
(С.Арбузов) Про засідання Міжвідомчої комісії з 
питань захисту прав інвесторів, протидії 
незаконному поглинанню та захоплення 
підприємств

58
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08120/08-04 Протокол наради 
(засідання)

36969/0/1-13
(М.Азаров) Про заходи щодо покращення  роботи з 
банками передбачених Державною програмою 
активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

59
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08132/08-09 Доручення37115/1/1-13
(М.Азаров) Про перевірку незаконної забудови 
Голубинського родовища мінеральних лікувальних 
вод 

60
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08161/08-09 Доручення29588/3/1-13
(С.Арбузов)  Про виконання протоколу №2 
засідання Державної надзвичайної 
протиепізоотичної комісії при КМУ від 29.08.2013

61
21.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08227/08-09 Доручення24302/4/1-13
(С.Арбузов) Про виконання Закону України "Про 
адміністративні послуги"

62
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

08228/08-09 Доручення36967/1/1-13
(М.Азаров) Про виконання Постанови " Про 
відзначення 75-річчя утворення Запорізької 
області"  (05799/08-01 постанова 419-VII) 

63
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08285/08-03 Розпорядження718-р
Про затвердження плану заходів щодо створення 
Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг

64
11.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08286/08-09 Доручення37355/1/1-13
(О.Вілкул) Про виїзну колегію в 
Івано-Франківській області з питань ЖКГ

65
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08287/08-09 Доручення28589/6/1-13
(Ю.Бойко) Про запобігання загрози африканської 
чуми свиней та виконання доручення Президента 
України від 05.07.2013 №012/38149-01

66
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08289/08-09 Доручення35614/1/1-13
(О.Вілкул) Про проведення селекторної наради  з 
питань підготовки підприємств до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період (01.10.2013 м. 
Київ)

67
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08291/08-04 Протокол наради 
(засідання)

37578/0/1-13
(М.Азаров) Про недопущення накопичення боргів 
за спожитий природний газ підприємствами 
житлово-комунального господарства та шляхів 
зменшення собівартості послуг з постачання 
теплової енергії

68
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08292/08-09 Доручення36901/1/1-13
(М.Азаров) Про організацію  на належному рівні 
Запорізькою облдержадміністрацією заходів 14 
жовтня 2013 року (70-річниця визволення міста від 
фашистських загарбників, День українського 
козацтва)

69
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08293/08-09 Доручення15371/125/1-13
(О.Вілкул) Про розв`язання ключових проблем 
розвитку міст-обласних центрів

70
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08357/08-09 Доручення38174/0/1-13
(О.Вілкул) Про перенесення селекторної наради на 
30.09.2013

71
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

08141/08-24 Лист11-4771/1.15-13
Про повернення  коштів, перерахованих на 
добудову газопроводу

72
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08144/08-24 Лист26-4818/1.5-13
Про газозапезпечення теплопостачання 
підприємств

73
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
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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

08122/08-23 Лист37-41-11/17933
Про формування державного інтервенційного 
фонду в установлених обсягах

74
09.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08174/08-23 Телеграма37-21-2-11/1917
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 25.09.2013
Про проведення селекторної наради

75
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08204/08-35 Лист10288/0/14-13/18
Про виконання постанови Верховної Ради України 
від 18.12.2008 №773-VI

76
12.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08210/08-32 Лист37-91-11/17719
Про вжиття заходів щодо затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель 
м. Енергодара

77
05.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08211/08-32 Лист37-27-3-11/1870
Про надання пояснень щодо підстав видачі 
розпорядження від 04.07.2013 №313 

78
17.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08251/08-24 Лист7/21-14998
Про надання інформації щодо проведення заходів у 
зв`язку з погіршенням погодних умов

79
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08157/08-21 Лист13296/15/10-13-
Про надання інформації щодо передачі майна

80
06.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08261/08-32 Лист13927/15/10-13-
Про надання інформації щодо заходів пов`язаних з 
ліквідацією територіальних органів Мінприроди

81
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08319/08-45 Лист256/11-2/13
Про надання інформації до плану та тематики 
робочих поїздок Прем`єр-міністра України до 
регіонів

82
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08167/08-36 Лист4803-14/32995
Про надання інформації щодо формування 
державного замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів

83
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08313/08-33 Лист2802-08/33614-0
Про проведення 29-30.11.2013 Міжнародного 
економічного Форуму в Сумській області

84
26.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08208/08-22 Лист5388/5/14-13
Про надання допомоги у вирішенні питань з 
організацією процедури габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів у пунктах пропуску 
для морського та річкового сполучення

85
17.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08302/08-22 Лист10631/18/10-13
Про забезпечення безпечного функціонування 
мережі поштового зв"язку

86
17.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08152/08-29 Лист4.1/2577
Про проведення 8-10.10.2013 Міжнародної 
інформаційно-просвітницької акції "Молодь 
України за здоровий спосіб життя"

87
13.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08178/08-29 Лист43/2492
Про результати проведення Всеукраїнського 
фестивалю молоді

88
10.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

08192/08-34 Лист220/7213
Про надання згоди на прийняття майнового 
містечка №6 у с. Новобогданівка

89
16.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

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

08297/08-26 Лист1/9-637
Про надання інформації щодо охоплення 
навчанням дітей-інвалідів

90
16.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08134/08-28 Лист17/28473
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання що надають медичні послуги

91
17.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08315/08-28 Лист1803-08/6646/29
Про забезпечення активізації роботи щодо стану 
виконання затверджених планів з удосконалення 
реалізації пілотного проекту з регулювання цін на 
лікарські засоби 

92
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08154/08-24 Лист7/20-14860
Про надання інформації щодо необхідних обсягів 
природного газу

93
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08175/08-20 Лист7/20-14895
Про заборгованість з різниці в тарифах за видами 
послуг

94
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08176/08-24 Листб/н
Про підготовку об`єктів ЖКГ до сталої роботи в 
осінньо-зимовий період 2013-2014 років

95
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08185/08-24 Лист7/17-14879
Про координацію роботи з забезпечення 
проведення статистичного спостереження

96
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08219/08-24 Лист7/21-14537
Про безстрокову кампанію із забезпечення чистоти 
і порядку в населених пунктах

97
17.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08220/08-20 Лист7/19-14647
Про залучення коштів міжнародних фінансових та 
донорських організацій 

98
18.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08241/08-24 Лист7/19-14937
Про надання інформації щодо фактичної потреби у 
будівництві та реконструкції закладів освіти та 
охорони здоров`я

99
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08250/08-34 Лист7/21-14982
Про недопущення виникнення НС у зв`язку з 
погіршенням погодних умов 

100
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08131/08-35 Лист10508/0/14-13/57
Про погодження проекту постанови КМУ 

101
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08135/08-24 Лист10317/0/14-13/19
Про реалізацію Проекту стосовно меморіального 
комплексу захоронення безпритульних тварин

102
13.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08136/08-26 Лист571/0/15-13/57
Про надання інформації щодо перебування дітей в 
інтернатних закладах системи МОН 

103
17.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08153/08-29 Лист573/0/15-13/57
Про стан видачі посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім`ї

104
18.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08155/08-35 Лист10406/0/14-13/02
Про надання інформації щодо проекту "Паспорту 
зайнятості"

105
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08159/08-35 Лист10507/0/14-13/57
Про погодження проекту постанови КМУ " 
Порядок взаємодії суб`єктів соціального супроводу 
сімей/осіб у складних життєвих обставинах"

106
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

08205/08-35 Лист570/0/15-13/56
Про виконання наказу Мінсоцполітики від 
30.07.2013 №458

107
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08216/08-35 Лист542/0/15-13/57
Про стан виконання Державної цільової соціальної 
програми підтримки сім`ї до 2016 року

108
17.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08310/08-29 Лист10873/0/14-13/57
Про проведення 03.10.2013 Всеукраїнської наради 
з питань захисту прав дитини

109
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство юстиції

08281/08-45 Лист7872-1-4-13-7.1
Про стан виконання завдань, визначених Указом 
Президента України від 24.05.2013 №307

110
19.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08288/08-49 Лист350/0-35-13/6.1/
Про структуру мобілізаційного плану 

111
20.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольський міськвиконком

08298/08-20 Лист02-12/825-2
Про сприяння в проходженні платежів

112
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08299/08-20 Лист02-12/826-2
Про сприяння в проходженні платежів

113
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08300/08-20 Лист02-12/827-2
Про сприяння в проходженні платежів

114
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08231/08-20 Лист1280/02-01-15
ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про виділення коштів

115
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянська міська рада

08196/08-20 Лист06-5994/26
Про сприяння в проходженні платежів

116
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08197/08-32 Лист02-6012/35
Про надання дозволу на розміщення відходів та 
лімітів на утворення  та розміщення відходів на 
2014 рік

117
20.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08259/08-20 Лист05-6081/26
Про сприяння в проходженні платежів

118
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

08129/08-24 Лист03/02-26/02872
Про розрахунки за отримані послуги з 
водопостачання ЖЕКП "Альтернатива" та КП 
"Лукашевське"

119
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08139/08-20 Лист03/02-19/02881
Про внесення змін до переліку об`єктів, які 
фінансуються за рахунок субвенції

120
23.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08177/08-37 Лист01/02-27/02892
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Войтюк М.Ф.

121
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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08095/08-20 Лист02-12/802-2
Про сприяння у проходженні платежів

122
16.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08217/08-20 Лист02-24/828-2
Про внесення змін до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів

123
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08262/08-20 Лист02-12/191-2
Про сприяння у проходженні платежів

124
11.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08318/08-32 Лист02-12/840-2
Про сприяння у вирішенні питання

125
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька міська рада

08294/08-20 Лист2808/21-18
Про корегування в фінансуванні виконаних робіт

126
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08307/08-20 Лист2809/21-15
Про сприяння в проходженні платіжних доручень

127
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

08094/08-10 Депутатське звернення139
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про лікування Буднік Аліни

128
17.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08198/08-17 Лист01-27/0725
Про підготовку святкування та відзначення 75-ої 
річниці утворення Запорізької області

129
18.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08269/08-17 Лист01-14/0750
Про виконання протоколу з питань передачі майна 
військового містечка № 6 ст. Федорівка (с. 
Новобогданівка)

130
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08276/08-10 Депутатське звернення0033
ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про надання матеріальної допомоги Дзюбі М.М. 
для проведення операції 

131
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08187/08-24 Лист29/5104
Про відсутність лімітів природного газу на III 
декаду вересня 2013р.

132
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08328/08-24 Лист29/5177
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

133
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08329/08-24 Лист29/5176
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

134
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08330/08-24 Лист29/5175
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

135
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08331/08-24 Лист29/5174
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

136
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08332/08-24 Лист29/5178
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

137
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08333/08-24 Лист29/5179
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

138
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08334/08-24 Лист29/5180
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

139
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08335/08-24 Лист29/5181
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

140
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08336/08-24 Лист29/5182
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

141
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08337/08-24 Лист29/5183
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

142
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08338/08-24 Лист29/5184
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

143
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08339/08-24 Лист29/5186
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

144
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08340/08-24 Лист29/5187
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

145
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08341/08-24 Лист29/5188
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

146
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08342/08-24 Лист29/5189
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

147
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08343/08-24 Лист29/5190
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

148
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08344/08-24 Лист29/5191
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

149
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08345/08-24 Лист29/5192
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

150
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08346/08-24 Лист29/5193
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

151
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08347/08-24 Лист29/5194
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

152
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08348/08-24 Лист29/5195
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2013 р.

153
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08349/08-24 Лист29/5196
Про недостатні ліміти природного газу на жовтень 
2013 р.

154
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08350/08-24 Лист29/5197
Про недостатні ліміти природного газу на жовтень 
2013 р.

155
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08351/08-24 Лист29/5198
Про недостатні ліміти природного газу на жовтень 
2013 р..

156
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08352/08-24 Лист29/5189
Про недостатні ліміти природного газу на жовтень 
2013 р.

157
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
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08353/08-24 Лист29/5200
Про недостатні ліміти природного газу на жовтень 
2013 р.

158
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ паперовий паперова

08354/08-24 Лист29/5173
Про недостатні ліміти природного газу на жовтень 
2013 р.

159
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08274/08-22 Лист10/11-698
Про узгодження споживача ПАТ " ЗФЗ та його 
обладнання, для встановлення екологічної броні

160
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

08244/08-32 Лист54-1.6-2320
Про розміщення відходів на ПТБО у 2014 році

161
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Банки

08172/08-27 ЛистР4-02/25-113
ЗАПОРІЗЬКА ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ"
Про надання інформації щодо підрозділу з видачі 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами

162
09.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Господарський суд

08181/08-43 Лист908/3106/13
Про ухвалу про порушення провадження у справі 
до Запорізької РДА та ТОВ "Лісова поляна"

163
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08193/08-43 Лист20/5009/385/11-1
Про ухвалу суду до відповідача НПФ 
"Технопромекспорт" 

164
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08316/08-43 Лист908/2992/13
Про ухвалу суду щодо ДП ВАТ "Мелітопольський 
завод будматеріалів "Мирне"

165
23.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька АЕС
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08127/08-28 Лист50-60/23189
Про покращення медичного обслуговування 
населення міст-супутників АЕС

166
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

08230/08-32 Лист60-1551вих-13
Про надання інформації щодо стану охорони 
водних ресурсів річки Дніпро та її водосховищ

167
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08168/08-22 Листб/н
ФОП КОСАРКВА О.О.
Про затвердження паспорту вунутрішньообласного 
автобусного маршруту

168
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08183/08-24 Лист20-000/60
Про погодження норм питомих витрат

169
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08185/08-32 Лист204
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
СПЛАВІВ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення  відходів на 2014 рік

170
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08188/08-27 Лист182
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ БОЛГАРСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО "РОДНИНА"
Про проведення Собору болгар Таврії "Роднина" - 
2013

171
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08190/08-22 Лист118
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про затвердження паспорту приміського 
автобусного маршруту

172
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08224/08-32 Лист321
ТОВ "КОРАЛ,ГМБХ"
Про надання інформації щодо надходження 
звернень громадян відносно проведених 
громадських слухань

173
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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08232/08-22 Листб/н
ФОП КОЛОМОЄЦЬ В.А.
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

174
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08233/08-22 Листб/н
ФОП КОВАЛЬОВ Ю.Е.
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

175
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08234/08-22 Листб/н
ФОП СОПІЛЬНЯК Ю.В.
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

176
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08235/08-22 Листб/н
ФОП ІВАНЧЕНКО В.І.
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

177
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08236/08-22 Листб/н
ФОП ОМЕЛЬЧУК В.Ю.
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

178
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08237/08-22 Листб/н
ФОП БОЙКО Н.В.
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

179
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08238/08-22 Листб/н
ФОП ГРИНЬОВ В.А.
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

180
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08240/08-24 Лист411
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про затвердження питомих норм витрат 
енергоносіїв

181
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

23
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Джерело  інформації 
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08242/08-37 Лист93-1
ЗМГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Білана П.А.

182
17.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08243/08-22 Лист197
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про погодження паспорту на перевезення 
пасажирів

183
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08277/08-21 Лист2309-1
ВАТ "ПІВДЕНДИЗЕЛЬМАШ"
Про надання копії акту приймання-передачі майна 
до статутного фонду ВАТ "Південдизельмаш"

184
23.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08295/08-22 Листб/н
ТОВ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про внесення змін до затверджених паспортів 
автобусних маршрутів

185
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08142/08-21 Лист01-411/2373
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про виділення приміщення

186
18.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08182/08-43 Лист2а-1867/09/0870/
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу суду за позовом Кондратюка В.М.

187
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08212/08-35 Лист06/1399
ПРАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про роботу філії ПрАТ "Приазовкурорт"

188
18.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08223/08-21 Лист1227/06-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про забезпечення адміністрації Приазовського 
національного природного парку приміщенням

189
20.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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08225/08-27 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
"ПРОСВІТА"
Про привітання з 100-річчям Тараненка П.М.

190
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08245/08-32 Лист2886/1
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

191
10.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08246/08-20 Лист786/01-11
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ" ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ
Про сприяння в проходженні платежів

192
18.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08266/08-35 Лист06/1429
ПРАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про роботу філії ПрАТ "Приазовкурорт"

193
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08267/08-20 Лист1332/5
АЗОВРИБООХОРОНА
Про сприяння в проходженні платежів

194
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08279/08-22 Лист2/52-1296
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ-ВАКАТОВ" І КОМПАНІЯ"
Про перспективи розвитку підприємства та 
державної підтримки

195
19.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08308/08-24 Лист01-8/163
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ 
ДИСПАНСЕР №4" ЗОР
Про ситуацію зі споживанням енергоносіїв та 
рідким паливом в установі

196
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08314/08-45 Листб/н
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ "СІЧОВИЙ 
КОЛЕГІУМ" ЗОР
Про співробітництво

197
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08355/08-22 Лист87/3426
ПАТ "АЗОВСЬКІ МАСТИЛА І ОЛИВИ"
Про правління ПАТ "АЗМОЛ"

198
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08356/08-22 Лист87/3427
ПАТ "АЗОВСЬКІ МАСТИЛА І ОЛИВИ"
Про організаційну структуру ПАТ "АЗМОЛ"

199
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08358/08-20 Лист01/320
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ФЕЛЬД`ЄГЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ
Про виділення коштів

200
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласне управління водних ресурсів

08215/08-45 Лист09/2304
Про включення питання до переліку проекту 
рішення

201
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

08206/08-20 Лист12/1284
Про надання відстрочки виконання судового 
рішення

202
18.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08207/08-20 Лист03/1317
Про надання відстрочки виконання судового 
рішення

203
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади
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08272/08-45 Лист06/1672
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про участь 10.10.2013 у заходах, присвячених 
святкуванню 90-річчя від заснування НЗ

204
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08275/08-20 Лист587
ЗС ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
"ДЖЕРЕЛО" ЗОР
Про висловлення подяки

205
30.08.2013від

№
від 26.09.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

08282/08-43 Листб/н
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про проведення 10.12.2013 круглого столу

206
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08283/08-26 Лист1758
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про проведення 23-23.11.2013 Міжнародної 
науково-практичної конференції

207
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

08145/08-33 Листб/н
Про участь у  III Міжнародному Форумі 
"Креативне місто" 18.10.2013р. у м. Кіровограді

208
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08147/08-27 Лист01-32/678/1
Про відзначення 75-ї річниці утворення 
Кіровоградської області 28.02.2014р. в м. 
Кіровоград

209
20.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Луганська ОДА

08222/08-33 Листб/н
Про проведення 24-25.10.2013 IV Міжнародного 
Луганського інвестиційного форуму 

210
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Тернопільська ОДА

08128/08-33 Лист01-5205/40-01
Про участь у VIII Міжнародному інвестиційному 
форумі в м. Тернопіль 11-12.10.2013

211
16.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08322/08-15 Лист04.01/1254
(С.Ларін) Про привітання ювілярів (Полуботку 
А.П.; Ручці  Г. А; Кіссі К.Ф.) 

212
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України

08123/08-02 Указ510/2013
Про відзначення державними нагородами України

213
14.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08124/08-02 Указ508/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту 

214
14.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08229/08-01 Указ519/2013
Про відзначення державними нагородами України 
працівників акціонерного товариства "Запорізький 
автомобілебудівний завод" Кутика О.І та інші

215
19.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08321/08-01 Указ520/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди дня машинобудівника Степуру А.В. та 
Воронкова М.І.

216
21.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08204/08-20 Лист01-23/1355
Про сприяння в проходженні платежів

217
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

08148/08-20 Лист01-05/1288
Про сприяння пропуску документів у казначейській 
службі

218
10.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08149/08-20 Лист01-05/1287
Про внесення змін в додаток 5 Програми розвитку 
дорожнього господарства 

219
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08150/08-24 Лист01-09/1256
Про будівництво водопроводу с. Вільнянка 
Вільнянського району 

220
16.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08191/08-22 Лист174/01-27
Про затвердження паспорту приміського 
автобусного маршруту

221
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08195/08-37 Лист02-15/1190
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Оцалюк Г.І.

222
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08360/08-20 Лист01-15/1226
Про сприяння щодо погашення боргів по 
підприємствам ДП "ДГ "Елітне", ЗЦЛП ім. 
Покришкіна

223
23.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

08194/08-21 Лист01-16/0853
Про надання методичних роз`яснень щодо 
формування структури ЦНАП

224
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08226/08-20 Лист2123/01-24
Про виділення коштів

225
19.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

29



№
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

08199/08-23 Лист01-01-17/0854
Про діяльність Філії "Запорізький кінний завод № 
86"

226
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08306/08-20 Лист01-08/1064
Про виділення коштів

227
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08125/08-22 Лист0703/01-04
Про затвердження паспортів автобусних маршрутів

228
17.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08270/08-36 Лист01-20/0835
Про погодження призначення Кулик Ю.К.

229
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08252/08-37 Лист01-06/0752
Про нагородження Жмаєва Ю.А., Подзолкова С.Є.

230
24.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08257/08-20 Лист01-20/1276
Про сприяння в проходженні платежів

231
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08260/08-20 Лист01-20/1297
Про сприяння в проходженні платежів

232
05.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08284/08-20 Лист01-20/1297
Про сприяння в проходженні платежів

233
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

30



№
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

Розівська райдержадміністрація

08255/08-24 Лист01-15/0553
Про вирішення проблеми щодо збереження 
Розівської філії ТОВ "Запоріжспецтрансгаз"

234
19.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08256/08-24 Лист01-15/0552
Про сприяння врегулюванню ситуації щодо 
забезпечення балонним газом населення 
Розівського району

235
19.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

08189/08-20 Лист01-11/0735
Про сприяння у проходженні платежів

236
20.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

08121/08-20 Лист475/1
Про пропозиції на фінансування з обласного 
бюджету

237
23.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08140/08-20 Лист476/1
Про пропозиції на сесію обласної ради

238
23.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

08253/08-37 Лист01-02-23/1538
Про нагородження Беспалої Т.М.

239
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

08097/08-37 Лист1912.04-15
Про нагородження Волчка І.П.

240
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08151/08-37 Лист02/01-1374
Про нагородження Потєряєва І.Л.

241
20.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08296/08-37 Лист1939.02-15
Про нагородження Рубанової Н.Л.

242
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08324/08-37 Лист01-к-61
Про нагородження Озьорної І.В. (інші)

243
27.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

08160/08-20 Лист
Про погодження виплати премії

244
24.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

08254/08-37 Лист08-26/65
Про нагородження Дроздова С.О.

245
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

08273/08-37 Лист07-19/7313
Про нагородження Логвиненко М.М. (інші)

246
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

08218/08-32 Лист2774/01
Про надання переліку природо користувачів 
Запорізької області, які підлягають державному 
екологічному контролю

247
18.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08359/08-20 Лист08-06-15-15/813
Про результати ревізії КРБП "Зеленбуд"

248
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

08170/08-37 Лист10/1244
Про нагородження Маслова Ю.Л. (інші)

249
19.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08184/08-24 Лист48/Т-1674
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ 
ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про перевірку стану готовності до опалювального 
періоду 2013/2014 р.р.

250
16.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Представництво держкомітету з питань регуляторної 
політики та підприємництва

08213/08-21 Лист02/261
Про боргові зобов`язання перед ДО "РФПП"

251
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08171/08-37 Лист8/2075
Про нагородження Захарчука М.Г. (інші)

252
23.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Територіальне управління Держпромнагляду

08209/08-24 Лист07/01-14а/2227
Про усунення порушень, виявлених під час 
перевірок навчальних закладів (котелень)

253
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Теруправління Держнаглядохоронпраці

08146/08-35 Лист06-06/4373
Про пропозиції щодо внесення змін в 
законодавство України щодо  забезпечення 
ліквідації боргів із заробітної плати 

254
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

08278/08-18 Лист07/01-14а/2223
Про проведення перевірок суб`єктів 
господарювання

255
23.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Управління охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області

08247/08-20 Лист3876
Про сприяння в проходженні платежів

256
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральний штаб збройних сил України

08263/08-49 Лист300/1/дск/252
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ
Про погодження проекту Типового положення про 
штаб зони територіальної оборони

257
23.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

08179/08-24 Лист40-12-4712
Про отримання дозволу на виконання будівельних 
робіт

258
17.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

08305/08-35 Лист5995/02/24-13
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом воїнів-інтернаціоналістів

259
26.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

08130/08-21 Лист8523/0/20-13
Про погодження проекту постанови "Про внесення 
змін до переліку органів ліцензування"

260
18.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08326/08-21 Лист8802/0/20-13
Про погодження проекту Закону України "Про 
Загальнодержавну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2014-2024 роки"

261
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

08301/08-47 Лист64/03-1933
Про надання інформації щодо публічних ІР-адрес

262
24.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань

08133/08-28 Лист22.2/1/3208/Ал
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про протидію 
поширенню хвороб ..."

263
20.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

08200/08-20 Лист21-14/343
Про покращення стану фінансово-бюджетної 
дисципліни в органах державного сектору

264
16.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08093/08-22 Лист123-03/10/5-13
Про проведення загальнодержавного Тижня 
енергоефективності (01 по 10.10.2013)

265
19.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08303/08-22 Лист132-01/13/6-13
Про проведення конкурсного відбору 
енергоефективних проектів

266
25.09.2013від

№
від 26.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

08248/08-26 Лист1/06-3-889
Про доцільність включення структурних 
підрозділів з питань інноваційного розвитку до 
переліків структурних підрозділів ОДА

267
19.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08320/08-45 Лист793/50/2-13
Про надання інформації до плану та тематики 
робочих поїздок Прем`єр-міністра України до 
регіонів

268
25.09.2013від

№
від 27.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08156/08-28 Лист5723/27/4
Про відзначення Всесвітнього дня паліативної та 
хоспісної допомоги

269
20.09.2013від

№
від 24.09.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Федерація професійних спілок України (ФПУ)

08126/08-35 Лист06/01-26/1535
Про участь у громадському обговоренні проблем 
охорони праці

270
16.09.2013від

№
від 23.09.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Фонд державного майна України

08249/08-21 Лист10-19-12120
Про надання інформації щодо переліку об`єктів 
державної власності, що підлягатимуть продажу у 
2014 році

271
25.09.2013від

№
від 25.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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