
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 30.09.13 по 04.10.13

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
Верховна Рада України

08393/08-01 Закон України427-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо вдосконалення оподаткування пільгової 
категорії осіб, які отримують побутове паливо до 
Гірничного закону України

1
03.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08394/08-01 Закон України435- VII
Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо порядку та умов відбування 
покарання

2
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Правові питання паперовий паперова

08395/08-01 Закон України442-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
скорочення кількості документів дозвільного 
характеру, які повинні одержувати оператори ринку 
харчових продуктів

3
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08396/08-01 Закон України441-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців" щодо спрощення реєстрації осіб 
як платників податків

4
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08397/08-01 Закон України458-VII
Про повторні вибори народних депутатів України в 
одномандатних виборчих округах №№  94; 132;194; 
197;223

5
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08398/08-01 Закон України458-VII
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Республікою Польша про соціальне забезпечення

6
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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08399/08-01 Закон України429-VII
Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо 
попереднього розгляду законопроектів, проектів 
інших актів у комітетах

7
03.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08400/08-01 Закон України582-VII
Про схвалення рішення Президента України про 
направлення національного контингенту для участі 
України в Місії ООН зі стабілізації у 
Демократичній Республіці Конго

8
19.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08401/08-01 Закон України580-VII
Про ратифікацію Угоди (у форматі обміну 
листами) між Україною та Організацією 
Північноатлантичного договору про участь України 
в операції "Океанський щит"

9
19.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08402/08-01 Постанова577-VII
Про відзначення 70-річчя визволення міста 
Орджонікідзе Дніпропетровської області від 
німецько-фашистських загарбників

10
17.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08403/08-01 Постанова576-VII
Про відзначення 70-річчя визволення міста 
Нікополя Дніпропетровської області від 
німецько-фашистських загарбників, здобутого в 
результаті проведення наступальної 
Нікопольсько-Криворізької операції військами 3-го 
і 4-го Українських фронтів

11
17.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08404/08-01 Постанова575-VII
Про відзначення 950-річчя заснування міста 
Берегова

12
17.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08405/08-01 Постанова574-VII
Про відзначення 120-річчя з дня народження 
Олександра Довженка

13
17.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08406/08-01 Постанова573-VII
Про відзначення 150-річчя з дня народження 
Михайла Коцюбинського

14
17.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

2
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08407/08-01 Постанова571-VII
Про відзначення 100-річчя з часу заснування 
Національного академічного українського 
драматичного театру імені  Марії Заньковецької

15
17.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08408/08-01 Постанова572-VI
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
Платона Воронька

16
17.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08555/08-14 Лист04-31/5-917(237
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ, 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН І МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН
Про проведення 16.10.2013 парламентських 
слухань

17
30.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Народні депутати України

08370/08-10 Депутатське звернення564/07
(Ю.Бублик) Про дискримінацію прав Саганя В.В. 
на посаді вчителя економіки Пологівського відділу 
освіти

18
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08420/08-10 Депутатське звернення060/VII-о
(О.Зубчевський) Про вжиття заходів Запорізькою 
ОДА для вирішення проблеми погашення 
заборгованості по виплаті заробітної плати 
працівникам ТОВ "Товари народного вжитку"

19
25.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

08581/08-21 Лист00798-10
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКО-НАГЛЯД"
Про вирішення ситуації щодо приміщення 
Орхуського центру

20
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти
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08366/08-21 Листб/н
ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Про співробітництво

21
12.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08368/08-27 Лист03/458
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

22
23.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08371/08-29 Листб/н
П`ЯТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З БІЗНЕС 
МОДЕЛЮВАННЯ
Про проведення 10-11.10.2013 в м. Житомир 
чемпіонату

23
30.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08374/08-29 Лист2013-8-1
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про створення в області Ради по здійсненню 
програми "Добрик-Всесвіт"

24
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08375/08-29 Лист2013-8-2
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про надання допомоги в підготовці Книги рекордів 
Добра

25
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08376/08-29 Лист2013-8-3
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про участь у виставці "Добрик крокує планетою"

26
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08377/08-29 Лист2013-8-4
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про участь в проведенні "Добрик-Всесві"-Фест

27
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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08378/08-29 Лист2013-8-5
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про підтримку заходів в рамках програми 
"Добрикіада-Всесвіт"

28
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08379/08-29 Лист2013-8-6
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про створення в області Добрик-країни

29
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08380/08-29 Лист2013-8-7
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про здійснення Програми "Добрик-день на дорогах 
України"

30
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08381/08-29 Лист2013-8-8
МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ПО СПРИЯННЮ ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ 
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ" ВРУ
Про здійснення Програми "Добрик-дерево. 
Допоможемо і дикій природі"

31
05.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08428/08-41 Лист07/1/4-833вих-1
ДНІПРОВСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо усунень порушень 
законодавства

32
25.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08434/08-45 Лист523/2-165
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про План роботи на ІІ півріччя

33
25.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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08435/08-20 Лист1332/5
АЗОВРИБООХОРОНА
Про сприяння в проведені платежів

34
25.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08441/08-21 Лист52/04
ПАТ "ІНФРАСТРУКТУРА  ВІДКРИТИХ 
КЛЮЧІВ"
Про створення методичних центрів з 
інформаційними інтерактивними стендами

35
18.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08442/08-27 Лист09516
ПРЕМ`ЄР ЕКСПО УКРАЇНА
Про проведення Міжнародного туристичного 
салону "Україна 2013"

36
12.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08446/08-22 Лист1133/05-01
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" ТА ФІЛІЯ УМГ 
"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
Про порушення меж охорони зони магістрального 
газопроводу

37
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08455/08-29 Лист25-9/30/2013
ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ СИТСТЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
Про сприяння реалізації пілотного проекту в м. 
Запоріжжя

38
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08456/08-33 Лист17-05-30-3688
УРЯД ВОРОНЕЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про участь у  Х Міжнародному форумі 
"Воронезька область - Ваш партнер" 

39
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08475/08-27 Лист01/1-52
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ`ЄДНАНЬ, 
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про проведення XVI Всеукраїнського чемпіонату з 
перукарського мистецтва "Чарівна зачіска-2013"

40
26.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

08484/08-24 Листб/н
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА 
КОМПАНІЯ"
Про скаргу на дії посадових осіб КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя

41
01.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08487/08-22 Лист30/09-605
ТОВАРНА БІРЖА "УКРАЇНСЬКА 
ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"
Про співробітництво

42
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

08491/08-33 Лист244-04/7
ЗАСТУПНИК ГУБЕРНАТОРА 
НОВОСИБІРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про Міжнародний форум технологічного розвитку 
"ТЕХНОПРОМ-2013"

43
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08499/08-18 Лист165(13)
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про проведення 23.10.2013 семінару "Регіональні 
програми розвитку громадського суспільства" 

44
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08533/08-33 Лист01-01/1867
РАДА МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
КРИМ
Про участь 24-25.10.2013 у IV Міжнародному 
економічному форумі

45
30.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08550/08-22 Лист212-10/13
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про неможливість ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І" 
продовжувати девеперські роботи щодо 
запропонованого компанією проекту вітрової 
електростанції потужністю 500 МВт

46
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08558/08-33 Листб/н
ПРОВІНЦІЯ БРИТАНСЬКОЇ КОЛУМБІЇ/КАНАДА
Про співробітництво

47
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

08559/08-27 Лист295
ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "СХІД-ЗАХІД"
Про випуск іміджевої книги у рамках проекту 
"Будуємо Україну разом"

48
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08609/08-20 Лист745
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАМАЗ"
Про вирішення питання передплати коштів на 
придбання автопідіймача пожежного АКП-50

49
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08612/08-20 Лист12581/7542/2013
ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Про співробітництво

50
30.09.2013від

№
від 04.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08422/08-45 Лист1686
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26.09.2013

51
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08423/08-45 Лист1692
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27.09.2013

52
28.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08457/08-45 Лист1695
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28-29.09.2013

53
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08464/08-45 Лист1689
Про нараду-семінар 09.10.2013 з директорами 
контактних центрів

54
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08493/08-45 Лист1706
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23-29.09.2013

55
01.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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08494/08-45 Лист1709
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 30.09.2013

56
01.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08548/08-45 Лист1717
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 01.10.2013

57
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

08385/08-09 Доручення29419/6/1-13
(О.Вілкул) Про проведення II Київського 
міжнародного туристичного форуму 
(10-12.10.2013)

58
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08386/08-09 Доручення37034/1/1-13
(О.Вілкул) до листа ТОВ " Татра-Юг"
Про оновлення рухомого складу міського 
електричного транспорту

59
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08387/08-09 Доручення28775/3/1-13
(О.Вілкул) Про питання, пов`язані з спеціальним 
підйомним пристроєм

60
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08388/08-09 Доручення31726/7/1-13
(Ю.Бойко) Про підвищення безпеки на 
промислових підприємствах

61
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08390/08-09 Лист38096/1/1-13
(М.Азаров) Про видачу дозвільних документів

62
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08391/08-09 Доручення37821/1/1-13
(В. Забарський) Про необхідність закріплення 
земельних ділянок колишнього полігону військової 
частини  А-4322 за мешканцями сіл Новопетрівка 
та Старопетрівка Бердянського району Запорізької 
області

63
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08392/08-09 Доручення37439/1/1-13
(О.Вілкул) до  листа Бердянської міськради
Про проект соціально- економічного розвитку, 
поданий виконком Бердянської міськради

64
28.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08409/08-03 Постанова689
Про затвердження норм витрат на проведення 
спортивних заходів державного та міжнародного 
рівня

65
18.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08462/08-03 Постанова703
Про віднесення деяких посад працівників органів 
державної влади, інших державних органів, установ 
до відповідних категорій посад державних 
службовців та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

66
14.08.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08465/08-09 Доручення12234/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про стан виконання плану заходів 
з впровадження  в Україні Ініціативи "Партнерство 
"Відкритий Уряд"

67
28.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08466/08-04 Протокол наради 
(засідання)

38287/0/1-13
(М.Азаров) Про стан виконання державних 
програм, спрямованих на розвиток регіонів та 
регіональних програм

68
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08503/08-03 Постанова706
Питання запобігання та виявлення корупції

69
04.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

08504/08-09 Доручення36660/1/1-13
(К.Грищенко) до листа Фонду народонаселення 
ООН в Україні від 16.09.2013 №123 
Про проведення семінару-тренінгу "Здоров`я жінок 
України" (жовтень-листопад 2013 року)

70
28.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
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08505/08-09 Доручення37447/1/1-13
(О.Вілкул) до листа регіональної Ради підприємців 
Запорізької області від 11.09.2013 №14-вих
Про взаємовідносини між КП "Водоканал", 
концерном "Міські теплові мережі", ВАТ 
"Запоріжжяобленерго"

71
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08506/08-09 Доручення37521/1/1-13
(М.Азаров) до листа Комітету ВРУ з питань 
будівництва, містобудування і ЖКГ та регіональної 
політики
Про стан підготовки до опалювального сезону 
2013-2014 року

72
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08507/08-09 Доручення38508/0/1-13
(О.Вілкул) Про готовність органів управління та 
сил цивільного захисту під час несприятливих 
погодних умов

73
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08508/08-09 Доручення32448/3/1-13
(М.Азаров) Про створення належних умов для 
реалізації прав дітей в Україні 

74
28.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08535/08-04 Витяг з протоколуВП-56
Про вжитті заходи щодо недопущення 
необгрунтованого підвищення цін на картоплю і 
овочі

75
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08536/08-04 Витяг з протоколуВП-56
Про перевірку навчальних закладів

76
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

08537/08-04 Витяг з протоколуВП-56
Про забезпечення стабільної роботи 
паливно-енергетичного комплексу на 
2013/2014року

77
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08538/08-04 Витяг з протоколуВП-56
Про  вжиття заходів щодо організації проведення в 
оптимальні строки осінньо-польових робіт

78
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08539/08-09 Доручення37729/1/1-13
(М.Азаров) Про виконання постанови від 
17.09.2013 № 573-VII "Про відзначення 150-річчя з 
дня народження Михайла Коцюбинського"

79
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08540/08-09 Доручення37727/1/1-13
(М.Азаров) Про виконання постанови від 
17.09.2013 № 571-VII "Про відзначення 100- річчя з 
часу заснування Національного академічного 
українського драматичного театру імені Марії 
Заньковецької"

80
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08541/08-09 Доручення37728/1/1-13
(М.Азаров) Про виконання постанови №572-VII 
"Про відзначення 100-річчя з дня народження 
Платона Воронька"

81
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08544/08-09 Доручення7300/281/1-13
(М.Азаров) до доповідної записки заступника 
Керівника Секретаріату КМУ Авксентьєва Ю.А.
Про удосконалення роботи органів влади з 
інформаційного супроводу на 2010-2014 роки

82
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08545/08-09 Лист38487/1/1-13
(М.Азаров) до листа Комітету ВРУ з питань сім`ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму
Про звернення Богуслаєва В.О. щодо сприяння у 
виділенні у 2013 році 30 млн.грн. на реконструкцію 
Палацу спорту "Юність"

83
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08546/08-04 Протокол38667/0/1-13
(Ю.Бойко) Про проведення аналізу стану 
виконання та оцінки дії Меморандуму про 
порозуміння між КМУ та електрометалургійними 
підприємствами

84
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08547/08-09 Доручення45742/3/1-12
(Ю.Бойко) Про збільшення ветеранам ВВв 
кількості пільгових норм на електропостачання

85
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

08577/08-23 Телеграма317
Про проведення 04.10.2013 селекторної наради

86
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08585/08-03 Розпорядження739-р
Про схвалення Концепції розвитку 
державно-приватного партнерства в Україні на 
2013-2018 роки

87
14.08.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08586/08-09 Доручення22892/5/1-13
(М.Азаров) Про висновки і рекомендації 8-го 
Всеукраїнського з`їзду якості

88
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання системи управління якістю паперовий паперова

08587/08-04 Протокол селекторної 
наради

38791/0/1-13
(О.Вілкул) Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства та об`єктів 
соціальної сфери до стабільної роботи в 
осінньо-зимовий період 2013/2014 року та стан 
розрахунків за спожиті енергоносії

89
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08588/08-09 Доручення37889/1/1-13
(О.Вілкул) до листа депутата Пологівської міської 
ради Мараховської В.Ю.
Про підвищення тарифів на комунальні послуги

90
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08589/08-09 Доручення33216/18/1-13
(К.Грищенко) Про завершення погоджувальної 
процедури проекту розпорядження, щодо 
проведення заходів у зв`язку з 80-ми роковинами 
Голодомору

91
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08590/08-09 Доручення38932/1/1-13
(М.Азаров) Про дефіцит коштів на утримання 
бюджетних установ Запорізької області

92
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08591/08-09 Доручення37369/1/1-13
(Ю.Бойко) Про підготовку Концерну "Міські 
теплові мережі" до опалювального сезону 

93
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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08592/08-09 Доручення38881/0/1-13
(Ю.Бойко) Про реалізацію заходів спрямованих на 
збереження та створення робочих міст

94
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08593/08-09 Доручення38816/0/1-13
(К.Грищенко) Про удосконалення організації 
харчування у навчальних закладах та закладах 
охорони здоров`я

95
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

08594/08-09 Доручення33636/3/1-13
(М.Азаров) Про забезпечення доступності, 
безоплатності дошкільної та загальної середньої 
освіти

96
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08438/08-35 Лист37-14-3-11/1919
Про вирішення питання щодо функціонування ДП 
"Запоріжшовк" 

97
24.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08498/08-23 Лист37-11-1-12/1969
Про обстеження всіх суб`єктів господарювання , які 
займаються зберіганням с/г продукції

98
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08372/08-32 Лист13854/07/10-13
Про проведення виставкових заходів 24-25.10.2013 
у м. Луганську

99
20.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08459/08-45 Лист2812-09/33972-0
Про надання інформації до плану та тематики 
робочих поїздок Прем`єр-міністра України до 
регіонів

100
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08461/08-22 Лист3912-05/33585-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції розвитку індустріальних 
(промислових) парків України

101
26.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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Джерело  інформації 
(адресат)
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08534/08-21 Лист2802-09/34197
Про залучення спеціалістів до конкурсного відбору 
на перепідготовку у вищих навчальних закладах

102
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08578/08-36 Лист2802-09/34418-0
Про конкурсний відбір на стажування за 
Програмою з перепідготовки управлінських кадрів

103
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство культури

08616/08-45 Лист795/19/15-13
Про проведення 10.10.2013 колегії Міністерства 
культури м. Канев Черкаської області

104
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08605/08-24 Лист1/9-689
Про підготовку навчальних закладів та установ 
освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий 
період 2013-2014 року

105
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08451/08-28 Лист05.02/29820
Про проведення семінарів-тренінгів з управління 
програмою імунізації

106
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08513/08-28 Лист02.04-17/327/302
Про виконання завдань Національного плану дій на 
2013 рік

107
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

08619/08-22 Лист13/3-2-1666
Про стан виконання дії Меморандуму про 
порозуміння між КМУ і електрометалургійними 
підприємствами

108
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08384/08-36 Лист7/6-14935
Про погодження звільнення Суліми В.М.

109
23.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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носій інформації
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08444/08-24 Лист7/21-14845
Про Методичні рекомендації з підбору 
асортименту декоративних деревних рослин для 
озеленення населених пунктів

110
23.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08470/08-24 Лист7/21-14997
Про проведення Міжнародної виставки 
"Муніципальне озеленення"

111
24.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08489/08-27 Лист7/21-15021
Про вжиття заходів з посилення уваги до 
підтримання у належному стані меморіалів, 
пам`ятників, братських могил

112
24.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08520/08-20 Лист7/20-15456
Про надання інформації щодо фінансових 
казначейських векселів

113
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08556/08-24 Лист7/11-15517
Про проведення 07.10.2013 прес-конференції щодо 
опалювального сезону 2013-2014 року

114
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08560/08-24 Лист7/21-15516
Про прийняття на баланс світильників та 
комплексів обладнання щодо реконструкції та 
ремонту вуличного освітлення

115
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08574/08-24 Лист7/21-15519
Про надання інформації щодо місць поховання в 
регіоні

116
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08576/08-24 Лист7/20-15526
Про надання інформації щодо стану розрахунків за 
спожитий природний газ

117
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08597/08-24 Лист7/14-15537
Про проведення наради з питання зняття з 
містобудівної документації грифу "ДСК"

118
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

16



№
з/п
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08622/08-45 Лист7/19-15649
Про надання пропозицій до плану заходів за участю 
Віце-прем`єр-міністра України Вілкула О.Ю.

119
04.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08463/08-33 Лист10699/0/14-13/02
Про транскордонне співробітництво

120
24.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08469/08-35 Лист10603/0/14-13/24
Про направлення копії наказу від 20.09.2013 №601

121
20.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08483/08-31 Лист10868/0/14-13/02
Про надання інформації щодо формування квоти 
імміграції на 2014 рік

122
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство юстиції

08603/08-18 Лист6.2-26/2252
Про надання інформації щодо проведення 
консультацій з громадськістю протягом 9 місяців 
2013 року

123
27.09.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08501/08-20 Лист05-15/1988
ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про надання допомоги у перерахуванні коштів для 
придбання нового газового лічильника

124
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

08486/08-28 Лист04/02-28/02957
Про працевлаштування працівників КУ "Міський 
пологовий будинок №5" та інші питання пов`язані з 
відкриттям КУ "Обласний перинатальний центр"

125
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08495/08-22 Лист01/02-35/02972
Про участь у семінарі 05-06.11.2013 "Муніципальне 
енергетичне планування та інвестиції"

126
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

08557/08-20 Лист01/02-19/02992
Про розгляд можливості надання під заставу майна 
Концерну "Міські теплові мережі"

127
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08610/08-37 Лист01/02-16/03012
Про нагородження Євдокимова В.О., Кривця В.І.

128
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

08383/08-22 Лист02-15/835-2
Про відключення електропостачання в житловому 
будинку

129
25.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька міська рада

08481/08-20 Лист2840/25-15
Про вирішення питання проплати платежів

130
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08482/08-20 Лист2851/21-22
Про вирішення питання проплати платежів

131
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08363/08-10 Депутатське звернення63
(С.Грачов) Про непроплату платежів 

132
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08373/08-45 Лист26/09-14
(М.Барзіон) Про закріплення, як депутата, за 
Запорізькою загальноосвітньою санаторною 
школою-інтернатом №7

133
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Обласна рада

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

08490/08-17 Лист3440/01-26
Про вжиття заходів по прискоренню опрацювання 
примірної Угоди про співробітництво у сфері 
охорони навколишнього природного середовища

134
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

08412/08-24 Лист14304
Про аварійний стан каналізаційних колекторів у КП 
"Водоканал"

135
25.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08583/08-24 Лист14919
Про стан роботи насосної станції "Кушугум"

136
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Завод напівпровідників"

08562/08-37 Листб/н
Про присвоєння почесного звання Поліщук Т.І.

137
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08563/08-37 Листб/н
Про присвоєння почесного звання Медведєву О.Ф.

138
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08569/08-22 Лист10/11-732
Про внесення змін в перелік об`єктів та обладнання 
,для яких має бути встановлена екологічна броня

139
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

08500/08-22 ЛистУГЕ/07-28884
Про виділення природного газу з вересня по 
грудень 2013 року

140
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

08364/08-22 Лист17/122
Про впровадження систем управління якістю

141
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Господарський суд

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

08361/08-43 Лист908/2321/13
Про наказ щодо примусового виконання рішення 
стосовно ТОВ "Куйбишевського гранітного 
кар`єру"

142
18.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08425/08-43 Лист908/2993/13
Про ухвалу щодо ДП ВАТ "Мелітопольський завод 
будматеріалів"

143
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08426/08-43 Лист908/2851/13
Про рішення суду щодо ТОВ "Лісова поляна"

144
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08561/08-43 Лист908/2847/13
Про ухвалу суду за позовом ТОВ "Лісова поляна" 

145
24.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08565/08-43 Лист20/5009/385/11-1
Про рішення суду щодо ТОВ 
"Науково-промислової фірми "Технопромекспорт"

146
25.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

08427/08-41 Лист60-1567вих30
Про надання інформації щодо охорони, 
використання та відтворення водних біоресурсів р. 
Дніпро

147
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08382/08-32 Лист02309/13
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ 
ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ 
КООПЕРАТИВ "СУПУТНИК-2"
Про надання дозволу на переоформлення земельної 
ділянки

148
23.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08432/08-22 Лист61/09
ПП "ТРАНСАГРО"
Про продовження дії дозволу на перевезення 
пасажирів

149
29.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

08433/08-22 Лист58/09
ПП "ТРАНСАГРО"
Про продовження дії дозволу на перевезення 
пасажирів

150
09.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08448/08-33 Лист16/3912
ПАТ "МЕЛКОМ"
Про підписання Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом

151
19.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08450/08-23 Лист37
ТОВ "ЛАН"
Про пролонгацію договору між Аграрним фондом 
та ТОВ "ЛАН"

152
26.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08478/08-22 Лист032
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про графік роботи автобуса, пристосованого для 
перевезення осіб з обмеженими можливостями

153
01.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08480/08-32 Листб/н
ТОКМАЦЬКА ФІЛІЯ ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на користування надрами

154
01.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08488/08-32 Лист55-от/3429
ПАТ "АЗОВСЬКІ МАСТИЛА І ОЛИВИ"
Про отримання ліцензії на операції у сфері 
поводження з небезпечними відходами

155
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08492/08-43 Листб/н
ТОВ "КУЙБИШЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про апеляційну скаргу на рішення господарського 
суду Запорізької області від 14.08.2013 по справі 
908/2321/13

156
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08514/08-24 Лист2154
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на скраплений газ

157
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ 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

08524/08-32 Лист273
ТОВ "ЛАРАН-07"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2014 рік

158
30.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08531/08-32 Лист97-ктп
ЗАПОРІЗЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 082801 
"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ"
Про повернення полігону твердих побутових 
відходів

159
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08584/08-22 Лист439
ТОВ "ТОКМАЦЬКА ФЕРОСПЛАВНА 
КОМПАНІЯ"
Про приведення у належний стан залізничного 
переїзду

160
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08598/08-22 Лист2678
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження загально виробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2013 рік

161
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08600/08-22 Лист369/10-03
ТОВ ФІРМА "АЛЬФА-ПЛЮС"
Про запрошення на автомобільний ярмарок, який 
відбудеться 5-6.10.2013

162
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08362/08-43 Листб/н
ТОВ "ДМБТІ", ТОВ "МБТІ", ФОП ЖДАНОВИЧ 
О.П., ФОП СУРЖОК Н.Л.
Про вирішення конфліктної ситуації

163
30.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08367/08-22 Лист1004
ЗАПОРІЗЬКА ДИРЕКЦІЯ ЦПЗ №6 М.ПОЛОГИ
Про реструктуризацію ЦПЗ №6 м. Пологи

164
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08410/08-32 Лист02-1/346
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я 
ЗМР КУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2"
Про погодження і затвердження лімітів на 
утворення та розміщення відходів на 2013 рік

165
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08419/08-37 Лист67
СПІЛКА КОЗАКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про нагородження Отюзького П.М. (інші)

166
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08439/08-22 Лист226
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Про пропозиції щодо врегулювання проблем у 
сфері діяльності міського електротранспорту

167
26.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08440/08-21 Лист07
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ 
І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Про зустріч з головою ЗОРП Євтушенко С.М.

168
01.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08447/08-43 Лист26/3684
БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про результати проведення перевірок

169
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08452/08-37 Лист31
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Фельського Л.Б. (інші)

170
26.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08453/08-37 Лист33
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Ткаченко С.В., Тімченко Г.А.

171
26.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08454/08-37 Лист32
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Шкоди Г.М., Папач Ю.В.

172
26.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08468/08-20 Лист3096
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ м. 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про оплати платіжних документів

173
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08479/08-37 Лист07
ЗАПОРОЗЬКЕ ВІЙСЬКО НИЗОВЕ "ЗАПОРІЗЬКА 
СІЧ"
Про нагородження Горшкова О.В.

174
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08497/08-32 Лист720/21-20
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я 
КУ "ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛІКЛІНІКА №1" 
ХОРТИЦЬКОГО РАЙОНУ
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

175
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08521/08-37 Лист01-13-2952
ФОНД СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ 
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗАПОРІЗЬКЕ 
ВІДДІЛЕННЯ
Про нагородження Саввової Г.М. (інші)

176
02.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08525/08-27 Лист220
ТЕРРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВГО 
"АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 
УКРАЇНИ" В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про видання книги "Переможці Всеукраїнського 
рейтингу "Сумлінні платники податків-2012" 
Запорізької області"

177
30.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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08551/08-22 Лист06/400
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

178
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08564/08-26 Лист342
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ" 
ЗОР
Про проведення 07.10.2013 круглого столу

179
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

08582/08-37 Лист67
СПІЛКА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ 
"ВІЙСЬКО НИЗОВЕ "
Про нагородження Отюзького П.М. (інші)

180
27.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08595/08-20 Лист105
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ТОВАРИСТВА "ДИНАМО" УКРАЇНИ
Про виділення коштів на 2014 рік

181
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08596/08-29 Лист59
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО
Про висловлення подяки Барц Е.А.

182
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08601/08-22 Лист0110-1
ВАТ "ПІВДЕНДИЗЕЛЬМАШ"
Про стан справ на підприємстві

183
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08608/08-27 Лист784
НОВА АРХЕОЛОГІЧНА ШКОЛА
Про співробітництво

184
16.09.2013від

№
від 04.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08611/08-24 Лист155
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №288 
"ФЕРРОСПЛАВНИК-5"
Про опалювальний сезон 2013-2014 р.р.

185
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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08613/08-22 Лист02/358
КП "ВОДОКАНАЛ" 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙРАДИ
Про погодження суми проведення 
взаєморозрахунків по погашенню заборгованості за 
спожиту електроенергію

186
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08614/08-37 Лист98
ЗАПОРІЗЬКА НЕЗАЛЕЖНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ТВ-5
Про нагородження Злочевського Д.А. (інші)

187
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08620/08-41 Лист89-534-13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІЖРАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву в інтересах Мелітопольської 
РДА до ДП ВАТ "Мелітопольський завод 
будматеріалів "Мирне"

188
30.09.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08621/08-41 Лист89-535-13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІЖРАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА
Про позовну заяву в інтересах Мелітопольської 
РДА до ДП ВАТ "Мелітопольський завод 
будматеріалів "Мирне"

189
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

08365/08-27 Лист612
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про проведення 05-14.10.2013 Всеукраїнського 
козацького фестивалю "Покрова на Хортиці"

190
18.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

08473/08-24 Лист02/1329
Про вирішення питання щодо недопущення 
зупинки головної насосної станції Каховського 
магістрального каналу

191
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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08579/08-20 Лист07/1344
Про виділення коштів

192
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

08549/08-26 Лист1836
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про підтримку клопотання щодо відкриття в КПУ 
спеціалізованої вченої ради

193
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

08554/08-26 Лист1617
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про погодження Концепції діяльності Коледжу 
КПУ з перепідготовки молодших спеціалістів за 
спеціальністю "Землевпорядкування"

194
27.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08389/08-15 Лист02-01/2288
(С. Льовочкін) Про  вжитті заходи щодо підтримки 
талановитої молоді, 

195
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

08436/08-15 Лист04-01/1265
(С.Ларін) Про утворення робочої групи щодо 
виконання стратегій розвитку регіону до 2015 року

196
20.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08460/08-15 Лист04-01/1266
(С.Ларін) Про участь у семінарі 10-12.10.2013 з 
питань реалізації ініціатив і доручень Глави 
держави Пелиха Ю.Г., Семенченко І.В.

197
30.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08543/08-15 Лист02-01/2328
(С.Льовочкін) Про захист персональних даних

198
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Президент України

08502/08-02 Указ532/2013
Про Стратегію розвитку державної молодіжної 
політики на період 2020 року

199
27.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08445/08-20 Лист01-30/1374
Про перенесення запланованого заходу з 
прокладання кабельної лінії

200
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

08527/08-32 Лист01-17/1318
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

201
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

08518/08-20 Лист182/01-18
Про виділення коштів

202
02.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08528/08-22 Лист184/01-27
Про встановлення зупинок автобусів

203
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08604/08-37 Лист178/01-15
Про присвоєння звання Героя України Новохатьку 
М.М.

204
26.09.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08606/08-20 Лист186/01-18
Про вирішення питання щодо перерозподілу 
невикористаної частини субвенції з державного 
бюджету 

205
04.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08580/08-24 Лист01-14/1266
Про вирішення ситуації, яка склалася з ремонтом 
покрівлі у навчальному закладі в с. Мар`ївка

206
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08599/08-44 Лист0307/05-21
Про надання відстрочки від військової служби 
Антонюку А.А.

207
02.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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

Новомиколаївська райдержадміністрація

08567/08-20 Лист01-01-16/0893
Про виділення коштів

208
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08568/08-20 Лист01-01-16/0868
Про цільове спрямування коштів

209
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08477/08-24 Лист01-08/1068
Про сприяння у вирішенні питання реконструкції 
центрального каналізаційного колектору у м. 
Оріхові

210
26.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08570/08-36 Лист01-24/1074
Про погодження звільнення Лепетченко А.М.

211
27.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08607/08-22 Лист2687/01-36
Про продовження дії рейсу Пологи-Мелітополь

212
27.09.2013від

№
від 04.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08421/08-34 Лист01-22/0682
Про вирішення питання щодо створення та 
розміщення та території району рятувального 
загону

213
15.08.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08515/08-20 Лист01-20/1316
Про сприяння в проплати платежів

214
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ 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

08516/08-20 Лист01-20/1312
Про сприяння в проплати платежів

215
27.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08517/08-20 Лист01-20/1306
Про сприяння в проплати платежів

216
26.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08519/08-20 Лист01-20/1297
Про сприяння в проплати платежів

217
25.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08413/08-36 Лист01-07/0559
Про погодження призначення Фомича М.В.

218
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

08411/08-37 Лист61-35/0952
Про нагородження Стрижака А.А. (інші)

219
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

08566/08-37 Лист08/729
Про нагородження Бєлого А.В, (інші)

220
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

08523/08-37 Лист01-ОК/2972
Про нагородження Балюти С.Г. (інші)

221
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів
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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

08573/08-37 Лист10-22/2448
Про нагородження Резнікової О.В.

222
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

08510/08-45 Лист867/03-17
Про участь у проведенні навчання Кархачова Ю.В.

223
02.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08511/08-45 Лист869/03-17
Про мовну підготовку державних службовців- 
працівників апарату ОДА

224
02.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08512/08-45 Лист866/03-17
Про участь у проведенні навчання працівників 
юридичних служб

225
02.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08552/08-45 Лист876/03-17
Про участь у проведенні навчання 

226
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08553/08-45 Лист877/03-17
Про участь у проведенні навчання 

227
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

08572/08-37 Лист7017/07
Про нагородження Білецької Г.О. (інші)

228
25.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

08414/08-36 Лист10-20/7299
Про погодження призначення Ніколаєва Ю.О.

229
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08415/08-36 Лист10-20/7298
Про погодження звільнення Проценко Ю.М.

230
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08416/08-36 Лист10-20/7301
Про погодження призначення Проценко Ю.М.

231
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

08417/08-36 Лист10-20/7299
Про погодження звільнення Ніколаєва Ю.О. 

232
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08522/08-35 Лист13-19/7447
Про дебіторську заборгованість ЗДП 
"Кремнійполімер"

233
02.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08575/08-45 Лист12/6-19-21/7460
Про проведення урочистих зборів з нагоди 
святкування Дня юриста

234
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

08476/08-32 Листб/н
Про клопотання від 17.09.2013 №157 щодо 
приведення у відповідність розпорядження голови 
Михайлівської РДА від 22.12.2008 №538

235
01.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

08431/08-45 Лист08-02-15-15/838
Про погодження змін до планів 
контрольно-ревізійної роботи на ІІІ та ІV квартали 
2013 року

236
30.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

08485/08-35 Лист01-19/191
Про включення Сластьона В.М. до складу 
спецкомісії для вжиття заходів щодо запобігання 
різкому зростанню безробіття

237
23.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08496/08-44 Лист858
Про проведення 10.10.2013 мітингу з нагоди 
урочистих проводів призовників 

238
01.10.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

08615/08-21 Лист02-13-06876
Про передачу в оренду державного нерухомого 
майна , яке перебуває на балансі Бердянської РДА 
Запорізької області

239
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ 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

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

08618/08-31 Лист2301/03-7711
Про надання пропозицій щодо квоти імміграції на 
2014 рік

240
01.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08509/08-39 Лист21-38-1712
Про надання інформації щодо наявності 
комп`ютерного обладнання, праграмно-апаратних 
комплексів та виборчих скриньок

241
30.09.2013від

№
від 02.10.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08542/08-39 Постанова202
Про забезпечення здійснення повноважень 
Центральної виборчої комісії на території 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 
і Севастополя та на закордонних виборчих 
дільницях

242
01.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

08529/08-45 Лист02.1/3207
Про передбачення у плані роботи колегії 
Запорізької ОДА питання проведення спільного з 
Укрдержархівом засідання колегії

243
24.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна казначейська служба України

08418/08-20 Лист1-09/162-22548
Про внесення змін до розпису Державного 
бюджету України на 2013 рік

244
24.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

08571/08-24 Лист7079/02/24-13
Про надання інформації щодо наявності договорів 
на купівлю житла воїнам-інтернаціоналістам

245
03.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва
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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

08449/08-21 Лист8829/0/20-13
Про оформлення довіреності на отримання бланків 
ліцензії

246
25.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08429/08-34 Лист02-10660/17
Про погіршення погодних умов

247
30.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

08443/08-34 Лист02-10281/164
Про організаційно-методичні вказівки з підготовки 
працюючого населення до дій у НС

248
23.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08458/08-20 Лист03-10405/214
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів

249
25.10.2013від

№
від 01.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

08471/08-32 Лист2721/8/6
Про виконання зобов`язань України за Кіотським 
протоколом

250
25.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08472/08-32 Лист2723/8/6
Про виконання зобов`язань України за Кіотським 
протоколом

251
25.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08530/08-32 Лист2731/8/6
Про виконання зобов`язань України за Кіотським 
протоколом

252
25.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08532/08-32 Лист2750/20/6
Про проект цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

253
26.09.2013від

№
від 03.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України
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08526/08-22 Лист139-02/10/5-13
Про проведення 5-8.11.2013 Міжнародного 
бізнес-форуму з енергоефективності та 
відновлювальної енергетики

254
02.10.2013від

№
від 03.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

08617/08-33 Лист3316-06/13
Про погодження інвестиційного паспорту 
Запорізької області

255
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08369/08-27 Лист5781/27/4
Про висвітлення Плану заходів з імплементації 
Конвенції ЮНЕСКО

256
25.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08602/08-27 Лист5944/27/4
Про висвітлення ходу підготовки до відзначення 
200-річчя Т.Г.Шевченка

257
03.10.2013від

№
від 04.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

08437/08-36 Лист18-09/545
Про проведення 7-18.10.2013 навчання з 
підвищення кваліфікації 

258
25.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

08424/08-37 Лист185/10/22-13
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
щодо нагородження

259
27.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08430/08-29 Лист184/96/22-13
Про підсумки Всеукраїнської спартакіади серед 
збірних команд державних службовців 

260
26.09.2013від

№
від 30.09.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Служба безпеки України

08467/08-34 Лист59/16/500
Про проблемні питання передачі та очищення 
території розформованої 275 абрб

261
27.09.2013від

№
від 01.10.2013
№ Правові питання паперовий паперова
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