
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.10.13 по 01.11.13

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
Комітети Верховної Ради України

09381/08-14 Лист04-37/13-262193
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРАЦІ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 20.11.2013
Про участь у слуханнях

1
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

09382/08-10 Депутатське звернення04-03/5-2717/25
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про звернення Назаренка В.Ф. щодо надання 
допомоги в лікуванні

2
21.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09601/08-10 Депутатський запит11/10-500
НДУ ЗУБЧЕВСЬКИЙ О.
Про погашення заборгованості по виплаті 
заробітної плати працівникам "ТОВ "Товари 
народного вжитку"

3
25.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

09405/08-32 Лист2528-17/17.1.4
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

4
21.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09406/08-32 Лист28
ПАТ "УКРАГРО НПК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

5
26.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09484/08-24 Лист01/1563
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО 
МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Про припинення водопостачання

6
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09495/08-20 Лист782
ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ"
Про оплату платіжних доручень

7
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09527/08-28 Лист22/10/2013
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПСОРІАЗУ
Про обласну програму "Удосконалення медичної 
допомоги хворим на псоріаз"

8
17.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09551/08-28 Лист1383
МІЖНАРОДНИЙ АЛЬЯНС З ВІЛ/СНІД В 
УКРАЇНІ
Про прийняття обласної програми з протидії 
поширенню вірусних гепатитів

9
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09588/08-22 Листб/н
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ"
Про надання інформації щодо будівництва 
мостових переходів через р. Дніпро у м. Запоріжжі

10
01.11.2013від

№
від 01.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Департаменти КМУ

09558/08-45 Лист1944
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 29.10.2013

11
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ДУ "Урядовий контактний центр"

09374/08-45 Лист1910
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24.10.2013

12
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

2
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09422/08-45 Лист1920
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26-27.10.2013

13
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09488/08-45 Лист1916
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.10.2013

14
26.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09515/08-45 Лист1929
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21-27.10.2013

15
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09516/08-45 Лист1932
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.10.2013

16
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09578/08-45 Лист1951
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 30.10.2013

17
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09385/08-09 Доручення38769/3/1-13
(О.Вілкул) Про конфліктну ситуацію із ПрАТ 
"Запоріжзв`язоксервіс"

18
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09386/08-09 Доручення40899/1/1-13
(О.Вілкул) Про забезпечення питною водою півдня 
Запорізької області Західним груповим водогоном

19
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09387/08-09 Доручення41067/1/1-13
(Ю.Бойко) Про участь в українсько-туркменськом 
бізнес-форумі 04.11.2013

20
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09388/08-09 Доручення13453/0/2-13
(В.Забарський) Про розпорядників майна

21
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09389/08-09 Доручення7013/718/1-13
(С.Касишев) Про публічне висвітлення основних 
параметрів майбутньої зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС

22
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3



№
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09399/08-49 Постанова765
Про внесення змін до постанови КМУ від 
29.10.2003 № 1695

23
17.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09437/08-09 Доручення31781/3/1-13
(С.Арбузов) Про реалізацію консервів м`ясних

24
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09507/08-04 Протокол селекторної 
наради

42597/0/1-13
(О.Вілкул) Про стан проходження опалювального 
сезону (25.10.2013)

25
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09508/08-09 Доручення26017/146/1-13
(М.Азаров) Про проведення оцінки результатів 
діяльності органів виконавчої влади за напрямом 
"робота з громадськістю"

26
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09509/08-09 Доручення32892/14/1-13
(С.Арбузов) Про Комісію зі співробітництва між 
Урядом України та Урядом КНР

27
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09510/08-09 Доручення38532/1/1-13
(С.Арбузов)Про систему управління державними 
санаторно-курортними закладами,

28
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09511/08-09 Доручення42111/1/1-13
(М.Азаров) НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виділення коштів

29
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09512/08-09 Доручення41764/1/1-13
(М.Азаров) НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виділення коштів для медичних закладів м. 
Запоріжжя

30
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09513/08-09 Доручення36830/3/1-13
(О.Вілкул) Про фінансування будівництва 
автомагістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі

31
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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09529/08-04 Витяг з протоколуВП 60
(М.Азаров) 7.5. Рішення з окремих питань щодо 
запобіганню масовому вивільненню працівників

32
23.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09530/08-09 Доручення41404/1/1-13
(С.Арбузов) Про відзначення 03.12.2013 
Міжнародного дня інвалідів в Україні

33
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ паперовий паперова

09531/08-16 Лист13578/0/2-13
(А.Богдан) Про стан розробки і прийняття 
регіональних програм запобігання та протидії 
корупції

34
29.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Правові питання паперовий паперова

09532/08-09 Доручення32560/7/1-13
(М.Азаров) Про погодження проекту постанови 
КМУ "Про затвердження Порядку звільнення від 
обкладання податком на додану вартість операцій 
із створення, постачання, просування, реставрації і 
розповсюдження національного культурного 
продукту"

35
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09533/08-09 Доручення42246/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про звернення Сидоренка С.В. 
щодо вирішення конфліктної ситуації

36
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09537/08-09 Доручення42000/1/1-13
(М.Азаров) Про результати аудиту ефективності 
використання субвенцій на здійснення капітальних 
вкладень за об`єктами охорони здоров`я

37
29.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09591/08-02 Указ581/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня автомобіліста і дорожника

38
25.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09596/08-03 Постанова772
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку 
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у 
банках

39
23.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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09597/08-09 Доручення41770/1/1-13
(М. Азаров) Про фінансування Запорізького 
перинатального центу

40
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09598/08-09 Доручення40815/1/1-13
ПЛАН організації виконання Указу Президента 
України від 14 жовтня 2013 р. № 562 "Про строки 
проведення чергових призовів, чергові призови 
громадян України на строкову військову службу до 
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ 
України та звільнення в запас військовослужбовців 
у 2014 році.

41
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09599/08-09 Лист13623/0/2-13
(В.Забарський) Про перед приватизаційну 
підготовку підприємств

42
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09600/08-09 Доручення40642/1/1-13
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України "Про внесення змін до Закону України 
"Про військовий обов`язок і військову службу""

43
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

09455/08-22 ЛистUOP-5.01-9209
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 31.10.2013
Про участь у засіданні комісії

44
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

09523/08-33 Лист08-2-780
Про візит Президента України В.Януковича до 
КНР 04-06.12.2013

45
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09394/08-23 Лист37-14-2-11/2188
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 31.10.2013
Про стан розвитку тваринництва

46
28.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09378/08-32 Лист15209/11/10-13
Про виконання Стратегії державної екологічної 
політики на період до 20120 року

47
21.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09384/08-32 Лист15289/08/10-13
Про погодження лімітів використання лісових 
ресурсів

48
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09580/08-32 Лист15384/09/10-13
Про передачу проектної документації

49
25.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09518/08-33 Лист2802-08/37694-0
Про Міжвідомчу комісію з питань підтримки 
транскордонного співробітництва

50
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09577/08-33 Лист4203-07/38011-0
СЕМІНАР 16-17.12.2013
Про участь у семінарі

51
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09483/08-22 Лист2/07-37-3960
Про потребу у вугільній продукції на 2014 рік

52
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

09545/08-33 Лист640/16-110-6026
Про Програму співробітництва України з країнами 
Африки 

53
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09557/08-45 Лист301/16-091-1173
Про розгляд звернення Скрипченко Л.З.

54
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09572/08-22 Лист5473/25/14-13
Про ІІ Всеукраїнський автотранспортний форум

55
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

09383/08-34 Лист02-11801/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2014 рік"

56
21.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09525/08-28 Лист3.64-33206
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження нормативу забезпечення 
стаціонарною медичною допомогою"

57
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09375/08-24 Лист8/10-2779-13
Про надання інформації щодо готовності 
відповідних служб і ресурсів до оперативної 
ліквідації наслідків аварій

58
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09440/08-24 Лист7/21-16696
Про проведення Всеукраїнської акції "Зробимо 
Україну чистою! 2014"

59
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09441/08-24 Лист7/20-16785
Про завершення перевірки обгрунтованості тарифів 
на  житлово-комунальні послуги 

60
24.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09448/08-24 Лист7/21-16693
Про наказ Мінрегіону від 12.09.2013 №442 

61
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09450/08-24 Лист7/21-16700
Про Примірні норми природного убутку матеріалів, 
що застосовуються під час утримання об`єктів 
благоустрою

62
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ 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

09452/08-24 Лист7/18-16545
Про надання інформації щодо наявних 
потужностей з виробництва будівельних матеріалів

63
21.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09486/08-24 Лист7/9-16953
Про надання інформації щодо стану фінансування 
та виконання заходів Загальнодержавної цільової 
програми "Питна вода України"

64
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09489/08-23 Лист7/19-16767
Про надання інформації щодо розроблення 
регіональної програми розвитку соціальної 
інфраструктури села

65
24.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09492/08-30 Лист7/10-16956
НАРАДА 01.11.2013
Про участь у нараді

66
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09524/08-27 Лист7/21-16706
Про виконання Державної програми пошуку і 
впорядкування поховань жертв війни та політичних 
репресій

67
23.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09546/08-24 Лист7/9-17118
Про надання інформації щодо потреби заміни 
насосного обладнання

68
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09379/08-35 Лист11972/0/14-13/02
Про формування Паспорту зайнятості

69
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09391/08-35 Лист12127/0/14-13/10
УРОЧИСТІ ЗБОРИ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ 
ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
30.10.2013
Про участь у зборах

70
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09395/08-29 Лист281/56/206-13
ФОРУМ 15.11.2013
Про участь у форумі

71
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

09412/08-35 Лист285/56/206-13
УРОЧИСТІ ЗБОРИ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ 
ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
30.10.2013
Про участь у зборах Гончаренко Г.А.

72
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09413/08-30 Протокольне рішення782/0/22-13
Протокольне рішення Всеукраїнської наради з 
питань захисту прав дитини 03.10.2013

73
22.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09414/08-35 Протокольне рішення781/0/22-13
Протокольне рішення за результатами наради із 
представниками регіональних органів виконавчої 
влади 03.10.2013

74
22.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09417/08-35 Лист11977/0/14-13/01
Про підтримку ветеранських організацій

75
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09418/08-35 Лист4233/0/13-зв
Про капітальний ремонт оздоровчих закладів 
УТОС

76
22.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09491/08-29 Лист12216/0/14-13/11
Про надання інформації щодо охоплення дітей 
шкільного віку оздоровленням та відпочинком за 
бюджетні кошти у 2013 році

77
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09528/08-35 Листб/н
Про оплату праці працівників бюджетних установ

78
31.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09449/08-20 Лист31-04120-15-5/3
Про наказ Мінфіну від 09.09.2013 №800 "Про 
внесення змін до Правил складання паспортів 
бюджетних програм та звітів про їх виконання"

79
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09564/08-20 Лист31-05210-08-21/
Про вжиття невідкладних заходів до залучення 
додаткових надходжень до місцевих бюджетів

80
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

09416/08-45 Лист10.3-14/675
Про взаємодію з громадськими об`єднаннями щодо 
методичного забезпечення просвітницької 
діяльності серед населення

81
17.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09583/08-32 Лист02-6819/38
Про стан реалізації проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

82
25.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09392/08-20 Лист01/02-19/03338
Про виділення коштів

83
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09560/08-20 Лист03/02-19/03389
Про проведення оплати виконаних робіт

84
29.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

09559/08-20 Лист3145/21-32/1
Про погашення заборгованості

85
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09498/08-20 Лист05-20/2220
Про перерахування коштів

86
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09376/08-17 Лист01-26/0873
Про надання інформації щодо екологічного 
оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення 
якості питної води

87
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09398/08-10 Лист3
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про виділення коштів

88
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09419/08-17 Лист28-10/1
Про включення до складу обласної Виїзної 
приймальні представників державної реєстраційної 
служби

89
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09420/08-32 Лист30/0834
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

90
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09456/08-22 Лист51/0915
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запорізький абразивний 
комбінат"

91
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09457/08-22 Лист51/0914
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запоріжвогнетрив"

92
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09458/08-22 Лист51/0913
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ДП "Придніпровська залізниця"

93
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09459/08-22 Лист51/0912
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПРАТ "Запорізький 
електровозоремонтний завод"

94
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09460/08-22 Лист51/0911
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ВАТ МК "Запоріжсталь"

95
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09461/08-22 Лист51/0910
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ДП "ЗТМК"

96
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09462/08-22 Лист51/0909
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р АТ "Мотор-Січ"

97
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09463/08-22 Лист51/0908
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Інтуріст-Запоріжжя"

98
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09464/08-22 Лист51/0907
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запорізький 
оліяжиркомбінат" 

99
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09465/08-22 Лист51/0906
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Український графіт"

100
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09466/08-22 Лист51/0905
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р УД ППЗ "Укрпошта"

101
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13
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09467/08-22 Лист51/0904
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запорізький завод 
феросплавів"

102
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09468/08-22 Лист51/0903
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р РВУ "Харківавтогаз"

103
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09469/08-22 Лист51/0902
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ДП "ДП Агросервіс 2000"

104
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09470/08-22 Лист51/0901
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запорізький комбінат 
будматеріалів"

105
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09471/08-22 Лист51/0899
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ТОВ "ЛІК"

106
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09472/08-22 Лист51/0898
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запоріжтрансформатор"

107
24.11.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09473/08-22 Лист51/0897
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ТОВ "Фактор Нафтогаз"

108
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09474/08-22 Лист51/0896
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запорізький хлібокомбінат 
№ 1"

109
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09475/08-22 Лист51/0895
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запорізький хлібокомбінат 
№ 3"

110
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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09476/08-22 Лист51/894
Про відсутність лімітів природного газу на 
листопад 2013р ПАТ "Запорізький хлібокомбінат 
№ 5"

111
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09477/08-22 Лист51/0892
Про недостатні ліміти природного газу на листопад 
2013р ТОВ "Запорізький завод кольорових 
металів"

112
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09478/08-22 Лист51/0891
Про недостатні ліміти природного газу на листопад 
2013р ПАТ "Карлсберг Україна"

113
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09479/08-22 Лист51/0890
Про недостатні ліміти природного газу на листопад 
2013р ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів"

114
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09480/08-22 Лист51/0889
Про недостатні ліміти природного газу на листопад 
2013р. ТОВ "Укртехінвестгаз"

115
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

09390/08-24 Лист0/265
Про вирішення конфліктної ситуації з 
Кирилівською селищною радою

116
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запорізький сталепрокатний завод"

09425/08-22 Лист14/10/13-ЗОДА
Про презентацію програми розвитку промисловості

117
14.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Іскра"

09434/08-37 Лист162-к
Про нагородження Скидана В.П.

118
15.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09435/08-37 Лист164-к
Про нагородження Луговського Л.В.

119
15.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15
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09436/08-37 Лист163-к
Про нагородження Уланова В.В.

120
15.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09497/08-20 Лист274/82
Про погашення заборгованості за виконані роботи

121
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

"Мотор Січ"

09544/08-37 Лист2760/ОК
Про нагородження Тішкова С.М.

122
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09573/08-32 Лист24-5/127
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

123
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

09547/08-20 Лист1538
в/ч 3033
Про перерахування коштів

124
31.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

09445/08-24 Лист55
ОБКОМ ПРРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ, 
ГРОМАДСЬКОГОХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ
Про взаємовідносини з КП "Водоканал"

125
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька АЕС

09454/08-34 Лист04-09/4448
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"АТОМЕНЕРГОМАШ"
Про затвердження "Номенклатури та норм 
матеріально-технічних засобів для запобігання та 
ліквідації НС "

126
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
16
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09403/08-32 Лист1101
ПАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про перенесення терміну виконання робіт

127
22.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09404/08-22 Лист2305
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про поставку природного газу

128
17.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09410/08-32 Лист877
ТОВ "СОЯ ПРОТЕЇН ПРОДУКТ"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

129
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09423/08-43 Лист184
ТОВ "РІСК"
Про апеляційну скаргу на рішення суду від 
01.10.2013 у справі 908/2630/13

130
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09426/08-43 Листб/н
ТОВ НПФ "ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ"
Про апеляційну скаргу на рішення господарського 
суду Запорізької області від 25.09.2013

131
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09427/08-43 Лист183
ТОВ "РІСК"
Про відновлення процесуального строку для 
подання апеляційної скарги на рішення суду від 
01.10.2013 у справі 908/2630/13

132
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09429/08-43 Лист192
ТОВ "КУЙБИШЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР"ЄР"
Про касаційну скаргу по справі 908/2321/13

133
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09442/08-21 Лист206
ТОВ "АГРОФІРМА ОЛЬВІЯ"
Про прискорення отримання витягів речових прав 
на нерухоме майно

134
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09501/08-21 Лист50
ТОВ "САДИ БЕРДЯНСЬКА"
Про зняття з обліку рухомого майна

135
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09552/08-22 Лист148
ПАТ "ТОКМАЦЬКЕ АТП 12308"
Про проведення перевірки таксистів

136
25.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09553/08-22 Лист1292/09
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

137
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09581/08-32 Лист97
ТОВ НПП "БАЗИС"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів 

138
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09587/08-24 Лист1-2810
ТОВ "НВП "ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ"
Про розробку містобудівної документації

139
28.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09411/08-24 Лист4290
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

140
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09500/08-41 Подання45/18549
ОРІХІВСЬКИЙ РВ ГУМВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОР.ОБЛ.
Про усунення причин та умов, які сприяють 
самовільному залишенню неповнолітніми 
навчально-виховних закладів для неповнолітніх

141
21.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Правові питання паперовий паперова

09502/08-32 Лист895
ДП "ДНДП ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

142
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09503/08-32 Лист894
ДП "ДНДП ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2014 рік

143
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09543/08-37 Лист2-07/134
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про нагородження Маринова С.С. (інші)

144
29.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09548/08-24 Лист536
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

145
31.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09576/08-41 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ ОХОРОНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про роботу охоронних підприємств

146
01.11.2013від

№
від 01.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

09582/08-24 Лист574
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про погодження загально виробничих питомих 
витрат ПЕР

147
01.11.2013від

№
від 01.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09585/08-45 Лист01/3833
ДНІПРОВСЬКА ЕС
Про надання дозволу Сучкову В.Є.

148
29.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

09499/08-32 Лист714
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

149
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09561/08-20 Лист03/1466
Про погашення заборгованості 

150
29.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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09589/08-24 Лист08/1491
Про включення до Державного реєстру об`єктів 
підвищеної небезпеки

151
01.11.2013від

№
від 01.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09393/08-18 Листб/н
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про вирішення конфліктної ситуації

152
28.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09443/08-23 Лист206
АГРАРНИЙ СОЮЗ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про сприяння в проведенні зборів аграріїв 

153
26.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09526/08-21 Лист17
ТОКМАЦЬКА ГО ІНВАЛІДІВ "МЫ ВМЕСТЕ"
Про виділення приміщення

154
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09584/08-35 Лист806/13
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про надання копії листа від 14.10.2013 № 01-7/250

155
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Суди

09408/08-43 Лист808/7748/13-а
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

156
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09586/08-28 Лист8680
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів

157
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09421/08-37 Лист35-132/3674
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Гудкової Г.Р.

158
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09521/08-32 Лист01-08/2376
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про затвердження технічної документації та 
надання в постійне користування земельної ділянки

159
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим

09396/08-27 Лист01-29/2386
МІЖНАРОДНИЙ КНИЖКОВИЙ КРИМСЬКИЙ 
ФОРУМ 07-10.11.2013
Про участь у форумі

160
24.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09571/08-33 Лист01-06/2414
Про співробітництво

161
29.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Київська МДА

09493/08-27 Лист001-1729
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 06.11.2013
Про участь у заходах

162
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09534/08-15 Лист24-01/248
(Ю.Богуцький) Про виконання доручення 
Президента України від 28.08.2001 № 1-14/1124

163
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

09535/08-15 Лист02-01/2609
(С.Льовочкін) Про вжиття заходів щодо розвитку 
мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування

164
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09536/08-15 Лист03-01/2522
Про зняття з контролю ст.8 Указу Президента 
України від 02.03.2009 № 113

165
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09538/08-15 Лист04-01/1364
(С.Ларін) Про привітання ювіляра ((Тараненко 
П.М.)

166
26.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09539/08-15 Лист41-01/1294
(О.Рафальський) Про повернення нагородних 
матеріалів багатодітних матерів

167
29.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09592/08-15 Лист04-01/1373
(С.Ларін) Про передплату на науково-практичний 
журнал "Місцеве самоврядування та регіональний 
розвиток в Україні"

168
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09593/08-15 Лист02-01/2629
(С.Льовочкін) Про продовження контролю за 
виконанням завдання, передбаченого підпунктом 3 
пункту 2 Доручення Президента України від 
08.04.2013 №1-1/776, щодо належного 
функціонування систем відведення поверхневих, 
стічних вод

169
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09594/08-15 Лист02-01/2628
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю п.11 
Доручення Президента України від 16.03.2013 
№1-1/579 

170
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09595/08-15 Лист02-01/2626
(С.Льовочкін) Про виконання завдань, визначених 
пп1-3 ст.5 Указу Президента України від 
16.12.2011 № 1163

171
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Президент України

09506/08-02 Указ585/2013
Про нагородження В.Богуслаєва орденом Ярослава 
Мудрого

172
28.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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09567/08-20 Лист1358/01
Про оплату платіжних доручень

173
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09565/08-35 Лист03-34/52ск
СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ
Про надання інформації щодо мережі центрів 
соціальної адаптації

174
29.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09432/08-37 Лист01-01-31/1030
Про нагородження Роляка В.Г.

175
22.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09453/08-20 Лист01-01-27/1/1039
Про сприяння в проходженні платежів

176
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09482/08-37 Лист176/01-39
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шпаковській Л.О.

177
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09563/08-36 Лист210/01-15
Про погодження стажування Малюки О.С.

178
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09575/08-37 Лист215/01-15
Про нагородження Биковської Н.Л. (інші)

179
01.11.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09555/08-20 Лист01-01-13/1250
Про оплату платіжних доручень

180
31.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09517/08-37 Лист01-01-16/0965
Про нагородження Бондаренка В.М. (інші)

181
30.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09519/08-20 Лист01-01-16/0959
Про оплату платіжних доручень

182
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09520/08-20 Лист01-01-16/0934
Про погашення кредиторської заборгованості

183
16.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

09481/08-37 Лист01-23/1161
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Краєвій А.І.

184
15.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09569/08-37 Лист03-32/0952
Про нагородження Боговина Є.В. (інші)

185
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09447/08-36 Лист01-35/1427
Про погодження призначення Рудики В.В.

186
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09485/08-20 Лист01-20/1429
Про виплату заробітної плати медпрацівникам

187
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09504/08-20 Лист01-20/1405
Про оплату платіжних доручень

188
22.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

24



№
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

09541/08-22 Лист01-07/26/1142
ПУСК ГАЗУ 01.11.2013
Про участь у заходах

189
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

09446/08-36 Лист953/03-17
Про участь у проведенні навчання Кас`яненка Д.В.

190
28.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Відділення Національної служби посередництва і примирення

09433/08-37 Лист01-08/01-10/79
Про нагородження Клепач О.В. (інші)

191
22.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09409/08-32 Лист01-09.1/142-226
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 
У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ
Про оформлення земельної ділянки

192
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

09568/08-28 Лист02-06/3454
Про хід виконання плану профщеплень проти 
грипу

193
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

09494/08-41 Лист62/1456
Про попередження адміністративних та 
кримінальних правопорушень, бездоглядності, 
пияцтва, наркоманії та інших негативних явищ у 
підлітковому середовищу

194
23.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Правові питання паперовий паперова

09566/08-41 Лист10/3-526
Про приведення вулично дорожньої мережі області 
до належного стану

195
25.11.2013від

№
від 01.11.2013
№ Правові питання 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

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

09579/08-32 Лист40/9/03-012
ДПІ У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

196
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

09407/08-36 Лист07-19/8183
Про погодження звільнення Шабали І.А.

197
25.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09590/08-21 Лист13-19/8276
Про перелік об`єктів, що не підлягає приватизації

198
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

09430/08-43 Лист908/2851/13
Про порушення апеляційного провадження

199
24.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

09570/08-32 Лист3281/01
Про перелік природо користувачів області

200
30.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

09490/08-36 Лист08-09-15-15/937
Про погодження звільнення Дмитришина О.В.

201
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09550/08-20 Лист08-08-15-15/946
Про направлення анкети

202
30.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця Міністерства доходів і зборів

09542/08-39 Лист07.1-01-07-22/34
Про вирішення питання розпорядження товарами

203
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

26



№
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

09505/08-21 Лист899
Про передачу майна

204
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

09574/08-28 Лист161-ф
Про ситуацію навколо ПрАТ "Приазовкурорт"

205
31.10.2013від

№
від 01.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09496/08-22 Лист394/1б-162
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про закриття навігаційного сезону

206
24.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

09562/08-36 Лист4315
Про погодження звільнення Євсєєва Д.Ж.

207
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція України з контролю за цінами

09397/08-24 Лист100-803-23/6827
Про тарифи КУП "Житло-Сервіс" Пологівської 
міськради

208
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

09380/08-46 Лист4445/02/24-13
Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

209
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09487/08-27 Лист4525/02/221-13
Про відзначення Дня визволення України 
28.10.2012

210
29.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

09451/08-21 Лист9916/0/20-13
Про навчальний курс за темою "Державна політика 
у сфері надання дозвільних послуг"

211
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

09401/08-32 Лист3008/20/6/
Про проекти цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

212
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09402/08-32 Лист3019/20/6
Про проект цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

213
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

09514/08-22 Лист170-01/14/5-13
Про надання інформації щодо проведених заходів з 
популяризації досвіду суб`єктів господарювання 
Вінницької області

214
29.10.2013від

№
від 30.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09522/08-22 Лист166-01/13/5-13
Про відбір енергоефективних проектів

215
28.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09540/08-22 Лист171-01/13/п
НАРАДА 15.11.2013
Про участь у нараді 

216
31.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09554/08-22 Лист163-01/13/5-13
Про надання інформації щодо виконання програм 
підвищення енергоефективності

217
22.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

09424/08-26 Лист3604/07/13
ПРЕЗЕНТАЦІЯ-ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 
01.11.2013
Про участь у заходах

218
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України
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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

09431/08-36 Лист1-9-6/5760
Про погодження призначення Філімонова О.Ю.

219
23.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

09549/08-27 Лист504/7/11-13
Про безкоштовний показ фільмів щодо історії 
Голодомору 1932-1933 років

220
18.10.2013від

№
від 31.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

09400/08-27 Лист6306/27/5
Про надання інформації щодо виконання завдань 
ст.2 Указу Президента України від 05.05.2011 № 
547

221
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09415/08-27 Лист6381/27/4
КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА КНИЖКОВА 
ВИСТАВКА 13-15.12.2013
Про участь у виставці

222
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09444/08-27 Лист6366/27/4
Про оголошення прийому документів на здобуття 
Премії КМУ ім. Леся Українки

223
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

09377/08-36 Лист211/80/22-13
Про повторне погодження проекту розпорядження 
КМУ "Про схвалення Концепції Державної 
цільової програми щодо формування та реалізації 
державної кадрової політики на період до 2012 
року"

224
23.10.2013від

№
від 28.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09438/08-36 Лист212/80/22-13
Про повторне погодження Указу Президента 
України "Про План заходів щодо реалізації у 2014 
році положень Стратегії державної кадрової 
політики на 2012-2020 роки"

225
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09439/08-36 Лист213/96/22-13
Про погодження стажування Манича В.О. в 
Мінрегіоні 04-08.11.2013

226
25.10.2013від

№
від 29.10.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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