
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.11.13 по 29.11.13

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10419/08-37 Листб/н
ГАМОВ А.М.
Про нагородження Помазан М.О. (інші)

1
28.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

10293/08-10 Депутатське зверненняД-25/1492
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
І ОБОРОНИ
Про звернення Чуб В.М. щодо законності 
проведення розпаювання землі в КСП "Росія" 
Великобілозерського р-ну

2
18.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

10294/08-10 Депутатське звернення274/11
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В. (Ємельяненку В.А.)
Про фінансування заходів по розробці 
генерального плану м. Мелітополь

3
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10445/08-10 Депутатське зверненняДН239
НДУ САМОЙЛЕНКО Ю.П.
Про участь ПП "Агрофірма "Пере Травня" в 
проекті благоустрою Лозівської селищної ради

4
21.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

10332/08-33 Лист2013-11-18
РАДА РОЗВИТКУ КАУНАСЬКОГО РЕГІОНУ
ВІЗИТ ДО КАУНАСЬКОГО РЕГІОНУ 
12-13.12.2013

5
18.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Заявник

10374/08-32 Листб/н
ПАХОЛКА М.В.
Про затвердження документації із землеустрою та 
передачі в постійне користування земельної 
ділянки

6
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10455/08-32 Листб/н
СТОЄВ С.І; КРУГОВ О.В.
Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки

7
29.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

10328/08-37 Лист5/9246
УМВС УКРАЇНИ НА ПРИДНІПРОВСЬКІЙ 
ЗАЛІЗНИЦІ
Про нагородження Таратинова А.Г. (інші)

8
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10338/08-20 Лист53
ГОЛОВНА РЕДКОЛЕГІЯ СЕРІЇ КНИГ 
"РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ"
Про фінансування редакційної групи "Реабілітовані 
історією. Запорізька область"

9
20.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10341/08-20 Лист1638/5
АЗОВРИБООХОРОНА
Про оплату платіжних доручень

10
09.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10344/08-29 Лист30-11/13
ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ "ДИВО-ДИТИНА"
Про участь у премії

11
19.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10353/08-36 Лист03/1-8-14/1-983
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарі 02-13.12.2013

12
18.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10370/08-33 Лист734
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦКОМІТЕТ МТП
Про візит делегації ділових кіл України до Катару 
15-16.12.2013) та Кувейту (17-20.12.2013

13
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10428/08-32 Лист07-06/55
ДП "УКРРИБА"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

14
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10429/08-32 Лист07-06/56
ДП "УКРРИБА"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

15
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10430/08-33 Лист5/2354
ДП "ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ"
Про проведення міжнародного економічного 
(інвестиційного) форуму в області у 2014 році

16
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10463/08-32 ЛистUOP-1.012-1030
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про сприяння у встановленні пільги зі сплати 
земельного податку

17
25.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

10354/08-36 Лист766-11
АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ 
УКРАЇНИ
Про призначення Гацули О.М.

18
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10356/08-27 Лист22/06
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"  
Про участь в етнокультурних проектах

19
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10423/08-37 Лист1930/0/2-13
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Савченка В.С.

20
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Посольства

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10366/08-13 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ
ЗУСТРІЧ З ПОСЛОМ ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ 
16.12.2013
Про участь у зустрічі

21
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

10325/08-45 Лист2115
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21.11.2013

22
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10326/08-45 Лист2121
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 22.11.2013

23
23.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10369/08-45 Лист2125
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23-24.11.2013

24
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10389/08-45 Лист2149
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.11.2013

25
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10404/08-45 Лист2146
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 18-24.11.2013

26
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10422/08-45 Лист2158
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26.11.2013

27
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10450/08-45 Лист2172
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27.11.2013

28
28.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

10308/08-04 Протокол наради 
(засідання)

46405/0/1-13
(М.Азаров) Протокол наради у Прем`єр-міністра 
України М.Азарова 18.11.2013

29
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10309/08-04 Протокол наради 
(засідання)

46254/0/1-13
(О.Вілкул) Про розроблення нових та оновлення 
існуючих генеральних планів населених пунктів, а 
також забезпечення безперешкодного доступу 
громадськості, у тому числі інвесторів, до 
затвердження генеральних планів

30
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10310/08-09 Доручення44845/2/1-13
(М.Азаров) Про розв`язання невідкладних проблем 
соціально-економічного розвитку держави

31
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10311/08-09 Доручення45646/1/1-13
(М.Азаров) За результатами робочої поїздки 
Президента України до Донецької області

32
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10312/08-09 Доручення45869/1/1-13
(М.Азаров) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про своєчасне фінансування об`єктів

33
11.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10313/08-09 Доручення21862/139/1-12
(В.Забарський) Про завершення реконструкції 
покрівлі будівлі Музею історії запорізького 
козацтва

34
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10314/08-09 Доручення44602/1/1-13
(В.Забарський) Про погодження перерозподілу 
деяких видатків

35
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10315/08-09 Доручення44545/1/1-13
(М.Азаров) Про Рекомендації парламентських 
слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей 
і молоді

36
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10316/08-09 Доручення46057/1/1-13
(М.Азаров) Про план-графік заслуховування звітів

37
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10376/08-09 Доручення45026/1/1-13
(О.Вілкул) ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 
МІНРЕГІОНУ 28-29.11.2013 В М.РІВНЕ
Про участь у засіданні колегії

38
23.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10377/08-09 Доручення44817/1/1-13
(М.Азаров) НДУ ЧИРОТЮК О.М.
Про забезпечення населення питною водою

39
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10382/08-49 Доручення1517/3/1-13-ДС
(С.Арбузов) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (23-29.09.2013р.)

40
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10399/08-03 Постанова841
Про затвердження Порядку проведення евакуації у 
разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру

41
30.10.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10400/08-09 Доручення45305/6/1-13
(С.Арбузов) Про поліпшення роботи підприємств 
агропромислового комплексу

42
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10401/08-09 Доручення15680/60/1-12
(В.Забарський) Про стан виконання комплексу 
заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від 
дня народження Т.Г.Шевченка

43
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10402/08-09 Доручення46484/0/1-13
(О.Вілкул) Про запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій у господарському комплексі 
держави

44
23.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10405/08-49 Доручення1816/1/1-13-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (11-17.11.2013р.)

45
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10436/08-09 Доручення44613/1/1-13
(М.Азаров) Про підвищення фахового рівня 
працівників органів місцевого самоврядування

46
26.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ 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

10437/08-09 Доручення41946/19/1-13
(С.Арбузов) Про заходи з підвищення рівня 
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

47
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10438/08-09 Доручення46737/0/1-13
(М.Азаров) Про перелік заходів, присвячених 
новорічним та різдвяним святам

48
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10439/08-09 Доручення46954/0/1-13
(М.Азаров) Про звітну інформацію , повідомлення 
та інтерв`ю Урядового уповноваженого з прав 
інвалідів

49
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10499/08-03 Розпорядження926-р
Про затвердження переліку земельних ділянок, які 
можуть бути відчужені разом з розташованими на 
них об`єктами нерухомого військового майна

50
21.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10500/08-03 Розпорядження920-р
Про перенесення робочих днів у 2014 році

51
21.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10501/08-03 Постанова859
Про затвердження Порядку визначення розміру 
компенсації вартості гуртожитків, які включені до 
статутних капіталів товариств, утворених у процесі 
приватизації (корпоратизації)

52
30.10.2013від

№
від 29.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10502/08-03 Постанова860
Про надання пільг та субсидій для відшкодування 
витрат на утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій мешканцям житлових 
будинків, у яких створено об`єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (житлово-будівельні 
кооперативи)

53
13.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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10503/08-03 Розпорядження922-р
Про перерозподіл обсягу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім`ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною" у 2013 році

54
21.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10504/08-09 Доручення46008/1/1-13
(М.Азаров) Про виділення коштів для придбання 
медичного обладнання

55
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10505/08-09 Доручення44875/1/1-11
(В.Забарський) Про підтримку фестивалю "Червона 
рута"

56
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10506/08-09 Доручення46764/1/1-13
(К.Грищенко) Про системне 
інформаційно-комунікаційне супроводження 
реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий 
Уряд" в  Україні

57
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10507/08-09 Доручення45441/1/1-13
(К.Грищенко) Про забезпечення належного 
функціонування мережі книгорозповсюдження

58
25.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10508/08-09 Доручення16633/63/1-10
(О.Вілкул) Про технічну інвентаризацію захисних 
споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

59
26.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10509/08-09 Доручення46114/1/1-13
(М.Азаров) Про стан виконання дохідної частини 
державного та місцевого бюджетів

60
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10510/08-09 Доручення46422/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про вирішення колективних 
трудових спорів

61
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10301/08-23 Лист37-41-11/23809
Про виконання укладених форвардних біржових 
контрактів

62
20.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10324/08-23 Лист37-13-1-11/2411
Про надання уточненої структури посівних площ та 
прогнозоване виробництво основних 
сільгоспкультур на 2014 рік

63
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

10298/08-32 Лист16522/09/10-13
Про надання інформації щодо діяльності служби 
державної охорони природно-заповідного фонду

64
18.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10288/08-33 Лист2802-08/41036-0
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів стосовно стимулювання міжрегіональної 
співпраці, кооперації та інтеграції

65
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10295/08-22 Лист3811-07/40687-0
Про виконання  Державної програми розвитку 
внутрішнього виробництва

66
19.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10322/08-33 Лист3911-05/41522-0
Про затвердження форми журналу обліку 
державної реєстрації іноземних інвестицій

67
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10323/08-19 Лист2811-20/41530-0
Про визначення пріоритетів розвитку регіонів

68
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10367/08-33 Лист3822-07/41642-0
Про зрив виконання договору від 08.01.2013 № 
25/1 на поставку компресорів

69
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ 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
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документа

10368/08-22 Лист3701-07/41799-0
Про надання інформації щодо перегляду та 
доповнення програм підвищення 
енергоефективності

70
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10386/08-20 Лист3722-08/41854-0
Про перевірку вимог щодо формування, 
встановлення та застосування цін на продукти 
харчування

71
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10459/08-21 Лист3201-06/39867-0
Про утворення державних холдингових компаній

72
18.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10473/08-33 Лист2802-08/42278-0
Про надання інформації щодо міжрегіонального 
співробітництва з РФ

73
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10453/08-36 Лист6935/10/14-13
Про погодження призначення Шалиги М.В.

74
15.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство культури

10299/08-27 Лист3524/10/61-13
Про надання інформації щодо підготовки до 
відзначення 200-річчя від дня народження 
Т.Шевченка

75
12.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10375/08-36 Лист623/8/42-13
Про погодження призначення Зубко Т.В.

76
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10385/08-28 Лист22.2/4161
Про надання інформації щодо розроблення 
регіональних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2014-2018 роки

77
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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документа

10397/08-28 Лист10.03.67/3716/36
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання оплати праці медичних працівників, що 
надають первинну медичну допомогу"

78
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10292/08-22 Лист7/21-12473
Про інформування щодо виникнення надзвичайних 
та/або аварійних ситуацій на дорогах

79
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10300/08-36 Лист7/6-17874
Про погодження призначення Суліми В.М.

80
13.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10303/08-24 Лист7/17-18423
Про обсяги введення житла в експлуатацію

81
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10306/08-35 Лист7/20-18218
Про стан погашення заборгованості із заробітної 
плати 

82
19.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10307/08-24 Лист7/20-18153
Про тарифи на житлово-комунальні послуги

83
18.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10320/08-24 Лист7/17-18210
Про засідання Міжвідомчої координаційної комісії 
з питань підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі від 15.11.2013

84
19.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10327/08-23 Лист7/19-17941
Про регіональну програму розвитку 
інфраструктури села

85
14.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10333/08-34 Лист7/21-18543
Про інформування щодо ліквідації наслідків негоди

86
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

10373/08-20 Лист7/19-18549
Про надання інформації щодо фінансування і 
використання субвенції

87
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10393/08-21 Лист7/10-18583
Про надання інформації щодо громадян, які 
мешкають у гуртожитках

88
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10452/08-22 Лист7/20-18788
Про стан розрахунків підприємств теплоенергетики 
за спожитий природний газ

89
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10494/08-24 Лист7/11-18851
Про надання інформації щодо паспортів котелень

90
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10448/08-29 Лист13525/0/14-13/02
Про надання інформації щодо реалізації програми 
державної підтримки молодих працівників, 
залучених до роботи в селах і селищах

91
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10449/08-34 Лист13480/0/14-13/26
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 
03-04.12.2013
Про участь у семінарі

92
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10457/08-35 Лист13522/0/14-13
Про рішення засідання Комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат від 25.10.2013

93
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

12
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10388/08-20 Лист01-7428/26
Про сприяння проведення платежів

94
21.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

10467/08-34 Лист02-31/5231
Про позаштатну ситуацію на ВП "Запорізька АЕС"

95
26.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10363/08-20 Лист02-12/1025-2
Про фінансування об`єктів

96
21.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанський міськвиконком

10417/08-22 Лист1021
Про корегування лімітів електроенергії

97
21.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10351/08-10 Депутатське звернення25/11-13
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про проведення благодійного аукціону в честь 
Ф.Ф.Конюхова

98
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10409/08-10 Депутатське звернення80
ДОР ГРАЧОВ С.В. (Гончаруку П.А.)
Про забезпечення скрапленим газом населення 
Василівського р-ну

99
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

10431/08-17 Лист01-26/0987
ЗАСІДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧОЇ 
РАДИ 04.12.2013
Про участь у засіданні

100
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

13
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10493/08-37 Лист01-26/1003
Про нагородження Воробйової С.Г. (інші)

101
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

10461/08-24 Лист19247
Про водозабезпечення підприємців

102
26.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

10336/08-22 Лист53/1737
Про дотримання дисципліни газопостачання

103
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10339/08-22 Лист56/1646
Про забезпечення бюджетних установ області 
природним газом

104
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10474/08-22 Лист51/1897
Про недостатні ліміти природного газу на грудень 
2013 р. ПАТ "ЕМЗ "Дніпроспецсталь"

105
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10475/08-22 Лист51/1898
Про недостатні ліміти природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "Карлсберг Україна"

106
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10476/08-22 Лист51/1900
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "Запоріжтрансформатор"

107
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10477/08-22 Лист51/1899
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ТОВ "Фактор Нафтогаз"

108
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10478/08-22 Лист51/1901
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПрАТ Завод напівпровідників"

109
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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10479/08-22 Лист51/1911
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний 
завод"

110
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10480/08-22 Лист51/1903
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р РВУ "Харківвітогаз"

111
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10481/08-22 Лист51/1910
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ВАТ "МК "Запоріжсталь"

112
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10482/08-22 Лист51/1912
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ДП "Придніпровська залізниця"

113
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10483/08-22 Лист51/1905
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р УП ППЗ "Укрпошта"

114
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10484/08-22 Лист51/1902
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "ЗКБ"

115
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10485/08-22 Лист51/1904
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

116
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10486/08-22 Лист51/1909
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ДП "ЗТМК"

117
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10487/08-22 Лист51/1907
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

118
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10488/08-22 Лист51/1906
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "Український графіт"

119
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10489/08-22 Лист51/1913
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "Запоріжвогнетрив"

120
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10490/08-22 Лист51/1914
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р ПАТ "Запорізький абразивний комбінат"

121
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10491/08-22 Лист51/1908
Про відсутність лімітів природного газу на грудень 
2013 р АТ "Мотор Січ"

122
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький сталепрокатний завод"

10469/08-22 Лист27112013
Про Антикризову програму промисловості 
Запорізького краю

123
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

10424/08-32 Лист24-5/141
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

124
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10425/08-32 Лист24-5/139
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

125
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10426/08-32 Лист24-5/138
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

126
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10319/08-18 Лист205
ТОВ АГРОФІРМА "НИВА-ПЛЮС"
Про вирішення конфліктної ситуації

127
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10340/08-32 Лист21/11-288
ТОВ "БЛІК, ЛТД"
Про надання дозволів на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

128
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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10348/08-43 Листб/н
ТОВ НПФ "ТЕХНОПРОЕКСПОРТ"
Апеляційна скарга на рішення Господарського суду 
Запорізької області від 25.09.2013

129
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10355/08-20 Лист166
ПрАТ "ТЕПЛОГАЗМОНТАЖ"
Про перерахування коштів

130
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10394/08-24 Лист3400
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження питомих витрат ПЕР

131
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10395/08-24 Лист1264
ТОВ "ВО "МОЛІС"
Про погодження питомих витрат ПЕР

132
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10410/08-22 Лист1248
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про встановлення екологічної броні 
електропостачання

133
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10427/08-32 Лист18/1
ТОВ "АТ ТЕХНІКА"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

134
18.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10433/08-20 Лист33
ТОВ "ОСА "ГЛАДІАТОР"
Про погашення заборгованості за надані послуги

135
26.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10451/08-32 Лист60
ТОВ "КАМЕЛОТ-ІНВЕСТ"
Про надання в користування мисливських угідь

136
28.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

10465/08-22 Лист2631
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про забезпечення населення скрапленим газом

137
26.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10297/08-32 Лист13-1013
ПІДПРИЄМСТВО "ДЖЕРЕЛА"
Про надання в користування земельної ділянки

138
29.10.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10318/08-45 Лист01/380
ВІДДІЛ ГУ ДЕРЖАВНОЇ ФЕЛЬД`ЄГЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про зміни в порядку обслуговування фельдзв`язком

139
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10345/08-21 Лист1500/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про забезпечення приміщенням

140
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10359/08-18 Лист30/11-13
ОЖБК "БУДІВЕЛЬНИК-33"
Про вирішення конфліктної ситуації

141
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10411/08-24 Листб/н
КП "ВОДОПРОВІДНИК" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

142
27.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10412/08-24 Лист380
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

143
27.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10420/08-20 Лист236
КП "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬККОМУНХОЗ"
Про погашення заборгованості по пільгам та 
субсидіям

144
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10466/08-32 Лист2480
КП "ВОДОКАНАЛ" ММР
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

145
25.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18
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Джерело  інформації 
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10472/08-32 Лист30/1
ПП "УКРРІЧБУД"
Про розпорядників земельної ділянки

146
30.10.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

10346/08-20 Лист781
Про оплату платіжних доручень

147
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10391/08-36 Лист789
Про погодження кадрового резерву

148
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10357/08-21 Лист68
ЗМГО "СПІЛКА ЗАХИСТУ ВКЛАДНИКІВ"
Про використання приміщень в ПК "Орбіта"

149
20.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10358/08-37 Лист01-94
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ВГО СПІЛКИ 
"ІНВАЛІДИ ЧОРНОБИЛЯ"
Про нагородження Єрмакова С.Ф. (інші)

150
08.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10372/08-37 Лист81
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про нагородження Якубовського А.М. (інші)

151
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10458/08-21 Лист74
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ-ДІТЕЙ ВІЙНИ"
Про ситуацію навколо ПК "Орбіта"

152
25.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

10434/08-43 Лист310/13326/13
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду 04.12.2013

153
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

19



№
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10347/08-32 Лист01-08/2650
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та надання їх в 
постійне користування

154
21.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10398/08-15 Лист02-01/2848
(С.Льовочкін) Про відзначення Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС

155
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10497/08-15 Лист24-01/276
(Ю.Богуцький) Про створення мережі історичних 
клубів

156
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10498/08-15 Лист04-01/1538
(С.Ларін) Про привітання ювілярів (К.І. Малиш, 
С.А.Дудник, Є.М.Шамрай))

157
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України

10496/08-02 Указ653/2013
Про заходи щодо проведення новорічних і 
різдвяних свят для дітей

158
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10343/08-32 Лист1463/01
Про реєстрацію договорів оренди та речових прав 
на нерухоме майно

159
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10396/08-20 Лист1494/01
Про оплату платіжних доручень

160
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
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10443/08-36 Лист1511/01
Про призначення Вєнцева Д.К.

161
26.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

10435/08-22 Лист3465/01-28
Про внесення доповнення в паспорт маршруту 
громадського автотранспорту

162
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

10416/08-32 Лист05-26/1500
Про ініціювання внесення змін до законодавства

163
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

10383/08-24 Лист01-09/1575
Про проходження опалювального сезону 2013/2014 
у м. Вільнянськ

164
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

10442/08-32 Лист229/01-43
Про сприяння у вирішенні питання відведення 
земельної ділянки 

165
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10444/08-20 Лист228/01-18
Про виділення додаткових коштів

166
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10390/08-20 Лист01-11/1495
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

167
22.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10470/08-37 Лист187/2013-к
Про нагородження Гізюка Д.В.

168
29.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

21



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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10471/08-37 Лист185/2013-к
Про нагородження Варзанової Ю.М.

169
29.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

10330/08-37 Лист01-01-30/1145
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Бєлич О.М.

170
11.10.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10387/08-22 Лист03-12/0725
Про оплату за пільгові перевезення пасажирів ФОП 
Куліш В.В.

171
26.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10392/08-20 Лист03-12/0721
Про оплату платіжних доручень

172
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10441/08-37 Лист01-01-16/1062
Про нагородження Шамайди С.І.

173
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

10380/08-36 Лист01-20/1037
Про погодження призначення Гринька К.В.

174
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

10407/08-20 Лист4155/01-20
Про оплату платіжних доручень

175
25.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10408/08-32 Лист01-23/1550
Про вилучення земельної ділянки у АПФ "Істок"

176
21.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

22



№
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10413/08-20 Лист01-13/0690
Про оплату платіжного доручення

177
27.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

10468/08-32 Лист737
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬРАДА 
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку документації з 
землеустрою

178
26.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

10415/08-37 Лист02-01/2163
Про нагородження Н.П.Афанасьєвої 

179
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

10337/08-32 Лист648/1
Пропозиції на сесію обласної ради

180
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10371/08-45 Лист651/1
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
облради

181
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10379/08-45 Лист649/1
Про надання дозволу на роздрукування 
мобілізаційних документів

182
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент економічного розвитку і торгівлі

10418/08-45 Лист08-08/1069
Про надання дозволу на роздрукування 
мобілізаційних документів

183
21.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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

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

10329/08-36 Лист1034/03-17
Про участь у навчанні держслужбовців

184
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

10378/08-37 Лист08-26/95
Про нагородження Винник І.С. (інші)

185
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

10287/08-37 Лист03/5-2/4605
Про нагородження Лиха В.В. (інші)

186
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

10335/08-28 Лист02-06/3756
Про хід виконання плану профілактичних щеплень 
проти грипу

187
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10456/08-28 Лист02-06/3808
Про реконструкцію діагностичного відділення КУ 
"Запорізька міська багато профільна дитяча лікарня 
№ 5"

188
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

10492/08-20 Лист688/9/08-01-15-0
Про плату за землю

189
26.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

10432/08-35 Лист13-19/8538
Про ЗДП "Радіоприлад" та ЗАТ "Бердянський 
виноробний завод"

190
26.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10289/08-43 Лист908/3106/13
Про продовження строку розгляду справи

191
18.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області

10454/08-20 Лист14/03
Про оплату платіжних доручень

192
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

10381/08-36 Лист11-55-467
Про погодження списку кандидатур кадрового 
резерву

193
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька митниця Міністерства доходів і зборів

10291/08-36 Лист07.1-01-09-22/39
Про погодження кадрового резерву

194
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

10414/08-37 Лист01-19/241
Про нагородження Крамаренка Г.І. (інші)

195
27.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10290/08-43 Лист808/8392/13-а/32
Про зупинення провадження в адміністративній 
справі

196
20.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10349/08-37 Лист02-34/21440/13
Про нагородження Яковенка С.І.

197
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10350/08-37 Лист02-34/21438/13
Про нагородження Кагановича О.І.

198
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

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

10447/08-23 Лист167/02-19
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АГРАРНОГО 
ФОНДУ УКРАЇНИ
Про державні форвардні закупівлі зерна

199
28.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

10421/08-45 Лист01-08/1779
Про внесення проектів рішень на розгляд облради

200
25.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10384/08-37 Лист11-606вих13
Про нагородження Сівтунова С.В. (інші)

201
26.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

10342/08-21 Лист02-11-08207
Про створення комісії з подальшого використання 
об`єкту цивільної оборони

202
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальне управління Держпромнагляду

10331/08-45 Лист07/07-14/2813
Про погодження плану роботи Управління на 2014 
рік

203
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10460/08-20 Лист2322/21
Про оплату виконаних робіт

204
28.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

10364/08-36 Лист477/ТО0810-13
Про впровадження системи наставництва

205
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10403/08-39 Постанова360
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

206
27.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання виборів та референдумів 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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

10406/08-44 Лист0.26-9829/0/6-13
Про стратегічний бюлетень з питань прикордонної 
безпеки

207
22.11.2013від

№
від 27.11.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

10446/08-22 Лист2253-4.1/9.1.2/44
Про забезпечення безпеки на морському та 
річковому  транспорті

208
21.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна інспекція України з безпеки на наземному 
транспорті

10352/08-22 Лист3095/8/16-13
Про забезпечення дотримання законодавства у 
сфері безпеки руху на міському електричному 
транспорті

209
21.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

10361/08-36 Лист06.40/12364/34
Про погодження звільнення Чуприни М.Я.

210
22.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10362/08-36 Лист06.40/12376/28
Про погодження звільнення Моргуна А.М.

211
21.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

10365/08-35 Лист5011/02/212-13
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 03-04.12.2013, 
ПРИСВЯЧЕНІ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ 
ІНВАЛІДІВ
Про участь у заходах

212
25.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

10462/08-21 Лист11013/0/20-13
Про планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів

213
25.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

10317/08-37 Лист12-4081
Про нагородження Заверіки Ю.В.

214
21.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

10360/08-20 Лист21-13608/214
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів

215
20.11.2013від

№
від 26.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

10296/08-20 Лист16-14/317
Про передплату видання "Фінансовий контроль"

216
18.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10495/08-22 Лист3650/1/5.4-6
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
24.02.2010 № 286-р"

217
27.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10321/08-24 Лист191-02/13/5-13
Про надання інформації щодо фактично питомих 
витрат ПЕР і обсяги втрат теплової енергії і води 
підприємствами ЖКГ

218
22.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

10440/08-27 Лист740/7/11-13
Про надання інформації щодо наявності та стану 
кіномережі

219
26.11.2013від

№
від 28.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10334/08-27 Лист1571/50/2-13
 Про інфраструктурне облаштування туристичних 
маршрутів, пов'язаних з ім'ям Т.Г.Шевченка

220
25.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

10305/08-27 Лист2035/5-06/05
Про організацію профілактичної роботи з 
запобігання вживання алкоголю учнями молодшої 
та основної школи

221
18.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

10304/08-24 Лист4513/02-12-06
Про монопольне становище КП "Житлосервіс" 
ГМР

222
20.11.2013від

№
від 25.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Федерація професійних спілок України (ФПУ)

10464/08-38 Лист07/01-16/1924
Про Рекомендації учасників круглого столу 
"Збереження та доступність трудових архівів"

223
25.11.2013від

№
від 29.11.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

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