
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.12.13 по 30.12.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

11229/08-01 Закон України694-VІІ
Про внесення зміни до ст.16 Основ законодавства 
України про охорону здоров`я щодо строків 
укладання контрактів з керівниками державних, 
комунальних закладів охорони здоров`я

1
19.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11230/08-01 Постанова699-VII
Про відзначення 350-річчя з дня проголошення 
міста Гадяча гетьманською столицею 

2
19.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11231/08-01 Закон України985-VII
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект 
"Реабілітація гідроелектростанцій") між Україною 
та Європейським інвестиційним банком

3
19.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11232/08-01 Закон України688-VII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо забезпечення вугіллям або торф`яними 
брикетами

4
19.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11233/08-01 Закон України691-VII
Про внесення зміни до статі 7 Закону України "Про 
загальнообов`язкове державне соцстрахування у 
зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням" щодо 
зарахування до страхового стажу період відпустки 
для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку

5
19.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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11234/08-01 Закон України693-VII
Про внесення змін до ст.130 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за керування транспортними 
засобами у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп`яніння

6
19.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

11235/08-01 Постанова701-VII
Про відзначення 400-річчя гетьманства 
П.Сагайдачного в українському козацтві

7
19.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11236/08-01 Закон України711-VII
Про внесення змін до Гірничого закону України 
щодо забезпечення вугіллям або торф`яними 
брикетами

8
21.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11237/08-01 Закон України709-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення законодавства з 
питань проведення виборів

9
21.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

11242/08-14 Лист04-36/6-1264
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ"Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про Рекомендації комітетських слухань від 
06.11.2013 щодо оздоровлення та відпочинку дітей

10
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11355/08-10 Депутатське звернення04-13/15-986
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА , 
МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про звернення гр. Підсадня Л.В. та інших щодо 
можливості приватизації житлового будинку

11
23.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11456/08-14 Лист04-13-312900
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРАЦІ
Про Рекомендації учасників слухань у Комітеті на 
тему: "Про хід виконання в Україні Європейської 
соціальної хартії (переглянутої)"

12
24.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2
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Народні депутати України

11209/08-10 Депутатське звернення1009
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф. (Ємельяненку В.А.)
Про проект концепції державної цільової програми 
будівництва житлових будинків в селищі 
Павло-Кічкас

13
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11249/08-10 Депутатське звернення12/13-391/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.  (Ємельяненку В.А.)
Про звернення Дрожжевкіної Н.М. щодо 
отримання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

14
18.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11358/08-10 Депутатське звернення1000
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про оформлення реєстрації права власності на 
земельні ділянки

15
17.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11406/08-10 Депутатський запит11/10-1469
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про розподіл державних капітальних видатків

16
20.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

11243/08-23 Лист13251/3-18/03
ТОВ "НІБУЛОН"
Про ситуацію навколо ДП "Хлібна база  № 74"

17
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

11291/08-33 ЛистНОВ-0741/2013/
БЮРО АЕР
Про співробітництво

18
28.11.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11293/08-29 Лист01/11-909
ДПУ "МДЦ "АРТЕК"
Про фестивальні програми 

19
17.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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11457/08-36 Лист501/ВВ
ДП "СПЕЦСЕРВІС"
Про діяльність Запорізької філії ДП МВС України  
"Спецсервіс" та призначення Сліти А.Л.

20
20.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11468/08-35 Лист127
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДВЙНИКІВ УКРАЇНИ
Про участь у національному конкурсі

21
24.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11474/08-33 Лист805
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
МТП
Про візити делегацій ї ділових кіл України до 
Мексики, Еквадору та Перу

22
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11475/08-22 Лист24-12/2
ТОВ "ПФГ "МЕКТАЛІНВЕСТ"
Про примусове стягнення заборгованості

23
24.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

11255/08-38 Лист618/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про привітання Героїв Соціалістичної праці та 
повних кавалерів ордена Трудової Слави

24
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

11277/08-27 Лист40
ЄВРЕЙСЬКИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ
Про відзначення 27.01.2014 Міжнародного дня 
пам`яті жертв голокосту

25
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11281/08-29 Лист84
ГОЛОВНИЙ ШТАБ ГРИ "СОКІЛ" ("ДЖУРА")
Про Всеукраїнський збір активістів гри "Сокіл" 
("Джура") 11-20.07.2014

26
20.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11388/08-27 Лист31/ф
БФ "УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИК"
Про участь у акції "Рушник великому Тарасу"

27
19.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Посольства
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№
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11290/08-33 Лист026/1-1106
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

28
18.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

11350/08-43 Лист808/8603/13-а/87
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Моісєєва Г.Г.

29
13.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11351/08-43 Лист808/8603/13-а(87
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Моісєєва Г.Г.

30
12.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11449/08-43 ЛистК/800/63036/13
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про ухвалу про відмову у відкритті касаційного 
провадження за позовом Бедлецького Г.В.

31
24.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

11454/08-43 Лист908/2630/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про засідання суду по апеляційній скарзі ТОВ 
"Ріск"

32
23.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

11262/08-45 Лист2310
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 18.12.2013

33
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11267/08-45 Лист2326
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 20.12.2013

34
21.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11268/08-45 Лист2321
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 19.12.2013

35
20.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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11283/08-45 Лист2329
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21-22.12.2013

36
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11347/08-45 Лист2336
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23.12.2013

37
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11376/08-45 Лист2339
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16-22.12.2013

38
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11377/08-45 Лист2358
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24.12.2013

39
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11414/08-45 Лист2365
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.12.2013

40
26.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11444/08-45 Лист2376
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26.12.2013

41
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11445/08-45 Лист2396
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27.12.2013

42
28.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

11126/08-09 Доручення49288/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про погашення заборгованості за 
виконані роботи

43
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11220/08-03 Постанова906
Про внесення змін у додаток до Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

44
11.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11221/08-03 Постанова917
Деякі питання встановлення 
лікарсько-консультативними комісіями 
інвалідності дітям

45
21.11.2013від

№
від 23.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11222/08-03 Постанова918
Про внесення змін до постанов КМУ від 13.04.2011 
№ 461 і від 13.04.2011 № 466

46
30.10.2013від

№
від 23.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11223/08-03 Розпорядження987-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Міністерству охорони 
здоров`я на 2013 рік, між 
адміністративно-територіальними одиницями

47
11.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11224/08-04 Протокольне рішення49876/0/1-13
Про протокольне рішення Оргкомітету з 
підготовки та участі спортсменів України в 
Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, 
Параолімпійських і Дефлімпійських іграх, 
Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та 
Європи

48
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11225/08-09 Доручення48589/1/1-13
(М.Азаров) Про перелік об`єктів державної 
власності, які можуть бути запропоновані до 
продажу

49
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11227/08-09 Доручення47260/4/1-13
(Ю.Бойко) Про проведення розрахунків по пільгам 
та субсидіям населенню

50
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11228/08-09 Доручення49831/1/1-13
(М,АЗАРОВ)  НДУ КІССЕ А.І.
Про всеукраїнську газету болгар України "Роден 
край"

51
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11244/08-49 Доручення1940/1/1-13-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (02-08.12.2013р.)

52
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11264/08-09 Доручення50323/0/1-13
(Ю.Бойко) Про висвітлення в ЗМІ проведення 
"круглого столу" 25.12.2013

53
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ паперовий паперова

11316/08-49 Розпорядження1001-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
03.07.2013 № 472

54
18.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11317/08-03 Розпорядження1000-р
Про затвердження плану заходів щодо оформлення 
і видачі паспорта громадянина України та 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних 
осіб в Україні

55
09.10.2013від

№
від 25.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

11318/08-09 Доручення45318/2/1-13
(О.Вілкул)Про проведення інвентаризації 
гуртожитків

56
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11319/08-09 Доручення33290/4/1-13
(О.Вілкул) Про зняття з контролю доручень КМУ

57
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11320/08-09 Доручення48888/1/1-13
(С.Арбузов) Про заборгованість із заробітної плати

58
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11321/08-09 Доручення45305/56/1-13
(С.Арбузов) Про фінансову підтримку для 
будівництва оптового ринку сільськогосподарської 
продукції "Січовий"

59
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11322/08-09 Доручення48496/1/1-13
(С.Арбузов) Про проведення платежів

60
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11359/08-04 Протокол селекторної 
наради

50205/0/1-13
(О.Вілкул) Про забезпечення сталої роботи систем 
життєзабезпечення населення

61
23.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11360/08-09 Доручення47769/1/1-13
(М.Азаров) Про стоянку транспортних засобів у 
житловій зоні

62
23.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11361/08-09 Доручення48619/1/1-13
(М.Азаров) Про недопущення порушень 
законодавства в частині заходів державного 
нагляду (контролю)

63
20.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11362/08-09 Доручення49702/1/1-13
(В.Забарський) Про зняття з контролю під.2 п.1 та 
пп.2-8 Доручення Президента України від 
07.05.2013 № 1-1/1102

64
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11408/08-03 Розпорядження1004-р
Про затвердження плану заходів з підготовки і 
проведення у 2014 році в Україні Року учасників 
бойових дій на території інших держав

65
11.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11409/08-03 Розпорядження1006-р
Про чергування 1-7 січня 2014 року

66
25.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11410/08-09 Доручення21862/145/1-12
(В.Забарський) Про завершення реконструкції 
покрівлі будівлі Музею історії запорізького 
козацтва

67
25.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11411/08-09 Доручення50687/0/1-13
(О.Вілкул) Про контроль за функціонуванням 
систем життєзабезпечення населення

68
25.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11421/08-03 Розпорядження1014-р
Про затвердження Національної частини комплексу 
заходів на 2013-2014 роки щодо реалізації 
Міждержавної програми інноваційного 
співробітництва держав учасниць СНД на період до 
2020 року

69
18.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11422/08-03 Розпорядження1018-р
Про підписання Угоди про фінансування програми 
"Місцевий розвиток, орієнтований на 
громадськість - етап ІІІ

70
18.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11423/08-03 Розпорядження1022-р
Про друковані ЗМІ загальнодержавної та місцевої 
сфери розповсюдження, в яких у 2014 році 
розміщуються оголошення про виклик до суду 
відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного 
проживання (перебування) яких невідоме

71
18.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11424/08-03 Постанова934
Про внесення змін до постанови КМУ від 
21.08.2013 № 683 і від 26.09.2013 № 720

72
18.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11425/08-03 Постанова925
Деякі питання забезпечення стабілізації роботи 
електрометалургійних підприємств у 2014 році

73
18.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11426/08-04 Витяг з протоколуВП 73
(М.Азаров) 3.3. Про проекти постанов КМУ

74
25.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11427/08-04 Витяг з протоколуВП 73
(М.Азаров) 7.4. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення сталого функціонування систем 
життєзабезпечення населення

75
25.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

11428/08-04 Протокол50774/0/1-13
(К.Грищенко) Протокол засідання Оргкомітету з 
підготовки та відзначення 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка та 150-річчя від дня 
його перепоховання

76
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11429/08-09 Доручення49101/1/1-13
(М.Азаров) Про результати зустрічі Президента 
України з представниками студентської молоді

77
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11430/08-09 Доручення8846/48/1-13
(В.Забарський) Про нову систему державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

78
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11431/08-09 Доручення43741/2/1-13
(В.Забарський) Про розгляд клопотання ТОВ 
"Аконіт"

79
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11432/08-09 Доручення16483/0/2-13
(В.Забарський) Про проект рішення учасників 
наради-семінару з питань якості, організаційної 
досконалості, соціальної справедливості та сталого 
розвитку

80
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11433/08-09 Доручення21862/146/1-12
(В.Забарський) Про забезпечення адміністрації 
Приазовського національного природного парку 
приміщеннями

81
28.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11434/08-09 Доручення34968/29/1-13
(М.Азаров) Про ліквідацію держуправліннь 
охорони навколишнього природного середовища

82
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11435/08-09 Доручення49073/1/1-13
(М.Азаров) Про забезпечення виконання дохідної 
частини державного та місцевих бюджетів

83
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
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

11436/08-16 Наказ165
(В.Забарський) Про стажування в структурних 
підрозділах Секретаріату КМУ

84
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

11372/08-36 Лист37-25-4-11/2601
Про погодження призначення Захарченка О.В.

85
18.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11459/08-23 Лист37-32-1-11/2699
Про надання інформації щодо рівня цін на основні 
харчові продукти, що реалізуються на 
продовольчих ярмарках регіону

86
30.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

11207/08-32 Лист17817/12/10-13
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про регіональні 
центри моніторингу довкілля"

87
13.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11248/08-32 Лист17985/12/10-13
Про надання пропозицій до концепції та проекту 
загальнодержавної цільової екологічної програми 
розвитку єдиної державної системи моніторингу 
довкілля

88
17.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

11398/08-33 Лист4113-07/45966-0
Про надання інформації щодо розвитку та 
реалізації експортного потенціалу України

89
26.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

11402/08-22 Лист7987/25/14-13
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Методики обліку перевезень 
пільгових категорій громадян"

90
26.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11261/08-27 Лист2730/10/10-13
Про надання кандидатуру до складу Оргкомітету та 
план заходів щодо відзначення ювілеїв майстрів 
гуцульського різьбярства Василя і Миколи 
Девдюків

91
20.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11461/08-31 Лист984/18/15-13
Про надання інформації з питань релігій та 
державно-конфесійних відносин

92
11.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

11463/08-31 Лист911/18-13
Про проведення реєстрації статуту релігійної 
організації

93
12.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

11330/08-29 Лист5.4/4901
Про надання інформації щодо виконання Програми 
"Хокей України"

94
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11467/08-29 Лист4.2/4905
Про результати Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції 
"Відповідальність починається з мене" у 2013 році

95
23.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

11238/08-24 Лист7/11-20028
Про техніко-економічні показники Регіональної 
програми модернізації системи теплопостачання

96
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11245/08-24 Лист7/6-20102
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 24.12.2013
Про участь у селекторній нараді

97
23.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11251/08-24 Лист7/17-19714
Про перспективи житлового будівництва у 2014 
році

98
16.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11252/08-22 Лист7/21-19548
Про надання моніторингу стану виконання Правил 
паркування транспортних засобів

99
12.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11258/08-24 Лист7/13-20117
Про надання інформації щодо зареєстрованих 
ОСББ

100
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11259/08-45 Лист7/11-20116
Про надання графіка чергування керівництва 
облдержадміністрації

101
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11272/08-24 Лист7/21-19550
Про надання інформації щодо виконання 
Національного плану дій щодо підвищення рівня 
благоустрою населених пунктів та прилеглих до 
них територій

102
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11273/08-24 Лист7/21-19547
Про надання інформації щодо благоустрою 
територій

103
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11274/08-24 Лист7/21-19549
Про надання інформації щодо стану зливної 
системи в Україні

104
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11313/08-33 Лист7/12-19987
Про співробітництво з Комітетом регіонів ЄС

105
25.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

11328/08-36 Лист7/23-19487
Про переукладання контракту з Сулімою В.М.

106
11.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11329/08-24 Лист7/21-20004
Про надання інформації щодо належного 
утримання парків, садів, скверів, пам`яток 
культурної і історичної спадщини та недопущення 
їх незаконної ліквідації

107
20.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11331/08-24 Лист7/17-20150
Про перелік об`єктів, які можуть брати участь у 
державних житлових програмах у 2014 році

108
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

14



№
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

11346/08-34 Лист7/21-20236
Про ліквідацію наслідків негоди

109
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11349/08-20 Лист7/19-20231
Про перерозподіл субвенції

110
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11371/08-24 Лист7/21-19956
Про Норми часу на надання ритуальних послуг

111
19.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11443/08-36 Лист7/23-20242
Про звільнення Карпачова В.В.

112
24.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11458/08-22 Лист7/20-20497
Про корегування тарифів на теплову енергію, 
послуги з централізованого опалення та постачання 
гарячої води

113
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

11246/08-30 Лист628/0/15-13/57
Про усунення порушень законодавства, 
спрямованого на соціальний захист дітей

114
23.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11247/08-35 Лист14541/0/14-13/01
Про підсумки роботи у 2013 році

115
18.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11260/08-35 Лист630/0/15-13/10
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 26.12.2013
Про участь у селекторній нараді

116
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11265/08-35 Наказ745
Про затвердження рішень колегії Мінсоцполітики 
від 24.10.2013

117
07.11.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

15



№
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

11266/08-35 Лист14464/0/14-13/13
Про рішення засідання Комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соцвиплат від 04.12.2013

118
17.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11269/08-29 Лист14679/0/14-13/57
Про усунення порушень вимог Закону України 
"Про попередження насильства в сім`ї"

119
20.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11275/08-35 Лист14277/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

120
13.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11278/08-35 Лист12776/0/14-13/57
Про Довідник видів соціальної підтримки та послуг 
і процедур їх надання

121
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11287/08-35 Лист14595/0/14-13/57
Про проекти соціально-економічного розвитку

122
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

11354/08-35 Лист
Про надання інформації щодо ринку праці у сфері 
освіти, культури та охорони здоров`я

123
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11403/08-29 Лист637/0/15-13/56
Про надання інформації щодо виконання  
Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми 

124
26.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11415/08-27 Лист634/0/15-13/57
Про забезпечення участі у святі "Президентська 
новорічна ялинка" 03.01.2013

125
25.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

11466/08-29 Лист14880/0/14-13/56
Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків

126
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

16



№
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

11205/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про розрахунки показників місцевих бюджетів на 
2014 рік

127
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11448/08-20 Лист31-05140-14-21/
Про перерозподіл видатків 

128
25.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

11337/08-32 Лист01-8182/33
Про погодження матеріалів для отримання 
спеціального дозволу на користування надрами

129
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11339/08-32 Лист02-8193/35
Про отримання дозволу на розміщення відходів

130
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11447/08-20 Лист01-8311/26
Про не проходження платежів

131
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

11239/08-24 Лист01/02-20/04105
Про "Реконструкцію каналізаційного колектору до 
КНС-1 по вул. Українській"

132
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11308/08-37 Лист18664/01-16/01
Про нагородження Камлика Г.І. (інші)

133
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11373/08-20 Лист03/02-19/04178
Про оплату платіжних доручень

134
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11385/08-22 Лист03/02-23/04076
Про внесення змін до переліку об`єктів

135
19.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11405/08-20 Лист04/02-36/04200
Про оплату платіжних доручень

136
25.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

11310/08-37 Лист6070/02-39-2
Про нагородження Пузанова П.В.

137
18.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11312/08-37 Лист02-39/1085-2
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Парвановій Н.М.

138
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11380/08-20 Лист02-12/1095-2
Про оплату платіжних доручень

139
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

11446/08-20 Лист01-8304/26
Про сприяння в проходженні платежів

140
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

11240/08-32 Лист01/02-32/04103
Про невиконання ПАТ "Запорізький абразивний 
комбінат" ухвали Господарського суду Запорізької 
області від 13.06.2013

141
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11455/08-37 Лист01/02-16/04239
Про нагородження Чеченець Н.І.

142
30.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

11332/08-17 Лист01-26/1098
Про зарахування до кадрового резерву Батечко 
Н.В.

143
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11333/08-17 Лист01-26/1094
Про зарахування до кадрового резерву Христіч 
В.В.

144
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11334/08-17 Лист01-26/1093
Про зарахування до кадрового резерву Медведєвої 
О.М. та Устименко Я.В.

145
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11335/08-36 Лист01-16/1086
Про зарахування до кадрового резерву 
Мельниченко О.А.

146
24.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

11254/08-22 Лист53/2774
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду грудня 2013 р Концерну "Міські теплові 
мережі"

147
23.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11370/08-22 Лист59/2787
Про порушення чинного законодавства при 
експлуатації розподільних газопроводів

148
23.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

11419/08-22 Лист06-04-07/3269
Про екологічну броню електроспоживання

149
24.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Український графіт"

11470/08-20 Лист16/7006
Про оплату платіжних доручень

150
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Бердянський морський торговельний порт

11292/08-22 Лист12-3-17-А-815
Про передачу майна

151
18.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

11311/08-20 Лист1839
Про оплату платіжних доручень

152
24.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11219/08-32 Лист336
ТОВ "МРІЯ"
Про поновлення договору оренди землі

153
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11305/08-32 Лист54
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проектів відводу 
земельних ділянок

154
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11314/08-32 Лист1073
ТОВ "СОЯ ПРОТЕЇН ПРОДУКТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

155
17.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11315/08-32 Лист1074
ТОВ "СОЯ ПРОТЕЇН ПРОДУКТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

156
17.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11338/08-32 Лист113
ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС-2012"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

157
12.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11342/08-21 Лист1712-03/13-МЗА
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про надання переліку державного майна

158
17.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11366/08-32 Лист58
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

159
19.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11367/08-32 Лист392
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧСАСТИН"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

160
19.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11369/08-22 Лист2827
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про отримання маршрутів

161
23.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11374/08-22 Лист1384
ТОВ "ВО "МОЛІС"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

162
26.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11378/08-20 Лист26-9-П-397
ПрАТ "СМЕТ "СИМВОЛ"
Про оплату виконаних робіт

163
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11418/08-23 Лист1423
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про продовження дії Угоди

164
23.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

11420/08-32 Лист26/12
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про затвердження проекту землеустрою

165
26.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11471/08-32 Лист1878
ТОВ "ІНТЕРТЕХІНВЕСТ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

166
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

11270/08-35 Лист59
СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА
Про надання благодійної допомоги

167
17.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11286/08-22 Листб/н
ФОП ЯКОВЛЄВ О.М.
Про погодження паспортів маршрутів

168
24.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11295/08-43 Лист359/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження

169
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11296/08-43 Лист353/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження

170
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11297/08-43 Лист354/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження

171
18.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ паперовий паперова

11298/08-43 Лист355/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження

172
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11299/08-43 Лист356/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження

173
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11300/08-43 Лист357/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження

174
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

22



№
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(адресат)
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11301/08-43 Лист358/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження

175
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11343/08-20 Лист549
ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про оплату платіжних доручень

176
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11401/08-24 Листб/н
ПСП "АГРОФІРМА "ЛАН"
Про надання в оренду водного об`єкту

177
26.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11441/08-43 Листб/н
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Виклик до суду по справі 2/325/343/2013

178
30.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

11442/08-37 Лист44
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВЕТЕРАНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ МВС УКРАЇНИ
Про нагородження Пянтковского А.Г.

179
25.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

11288/08-24 Лист07/1796
Про проведення наради

180
24.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

11213/08-37 Лист286
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 
ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ "КУБУНЦІВ"
Про нагородження Гусєва О.С. (інші)

181
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11214/08-18 Лист77-С
КРЕДИТНА СПІЛКА "МЕЛОН"
Про порушення законодавства суддями 
апеляційного суду області

182
16.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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11250/08-20 Лист390/7
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про оплату платіжних доручень

183
23.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11280/08-32 Лист184
ПІЛКА КОЗАКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО ЗАПОРІЗЬКЕ"
Про проведення зборів

184
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11309/08-37 Лист01-91
ВГО "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС"
Про нагородження Єрмакова С.Ф.

185
20.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11326/08-22 Лист11
ГО "ВІЛЬНИЙ"
Про пуск газу в збудований газогін

186
10.10.2013від

№
від 25.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

11348/08-43 Лист321/1988/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про заперечення відповідача проти позову

187
18.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11352/08-43 Лист321/2337/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження по справі

188
20.10.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

11450/08-43 Лист321/2336/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про участь у справі 321/2336/13-ц

189
20.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

11451/08-43 Лист20591 353/9
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЗАП.ОБЛ.
Про закінчення виконавчого провадження ВП 
№41263144 від 24.12.2013

190
30.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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11452/08-43 Лист20592 355/9
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЗАП.ОБЛ.
Про закінчення виконавчого провадження ВП 
№41263194 від 24.12.2013

191
30.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

11453/08-43 Лист20593 359/9
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ЗАП.ОБЛ.
Про закінчення виконавчого провадження ВП 
№41263331 від 25.12.2013

192
30.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

11386/08-20 Лист10561
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів

193
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11387/08-20 Лист10562
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів

194
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

11211/08-37 Лист5/2050
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про нагородження Чепрасова О.І. (інші)

195
18.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11212/08-37 Лист5/2051
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про нагородження Червоного І.Ф.

196
18.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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11263/08-15 Лист04-01/1649
(С.Ларін) Про проведення 24.12.2013 співбесід 

197
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11282/08-15 Лист04-01/1654
(С.Ларін) ЗАСІДАННЯ РАДИ РЕГІОНІВ 
26.12.2013
Про участь у засіданні

198
24.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11363/08-15 Лист04-01/1662
(С.Ларін) Про привітання ювілярів (Кириченко 
О.М.;  Алексієнко Г.О.; Проніна Г.Л.; Бурмака 
В.А.)

199
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11440/08-15 Лист03-01/3016
(І.Акімова) Про зняття з контролю п.1 Доручення 
Президента України від 30.07.2012 № 1-1/2045

200
27.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

11407/08-02 Указ702/2013
Про Всеукраїнський творчий звіт майстрів 
мистецтв та аматорів народного мистецтва України

201
25.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

11437/08-02 Указ703/2013
Про зміни у складі Ради регіонів

202
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11438/08-02 Розпорядження393/2013-рп
Про призначення Ю.Савчука головою 
Куйбишевської райдержадміністрації Запорізької 
області

203
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11439/08-02 Рішення Ради регіонів392/2013-рп
Про призначення О.Кірієнка  головою 
Новомиколаївської райдержадміністрації 
Запорізької області

204
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

26
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11216/08-20 Лист01-21/1814
Про внесення змін до переліку об`єктів

205
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11327/08-20 Лист01-23/1826
Про виділення коштів

206
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11382/08-20 Лист01-21/1814
Про внесення змін до переліку об`єктів

207
20.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11383/08-24 Лист01-31/1815
Про розроблення детального плану території

208
20.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11390/08-37 Лист3600/01-46
Про нагородження Браташ О.М.

209
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

11210/08-22 Лист01-11/1705
Про виділення шкільного автобуса

210
17.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

11399/08-22 Лист251/01-27
Про проведення конкурсу щодо перевезення 
пасажирів

211
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

11257/08-36 Лист01-01-29/1459
Про погодження призначення Кобак Г.М.

212
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

11391/08-37 Лист01-16/1170
Про нагородження Будника П.І.

213
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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Ленінська райадміністрація

11368/08-20 Лист05/01-27/1211
Про погашення заборгованості за виконані роботи

214
23.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

11306/08-36 Лист03-02/86-к
Про погодження призначення Фатєєвої Н.Г.

215
16.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11307/08-37 Лист01-36/551
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Аленіній Г.Г.

216
18.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11379/08-36 Лист03-12/0815
Про відділ надання адміністративних послуг

217
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

11253/08-32 Лист01-01-16//1167
Про затвердження проектів відведення земельних 
ділянок

218
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

11271/08-22 Лист01-30/1099
Про забезпечення автобусного зв`язку

219
16.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

11341/08-20 Лист
Про оплату платіжних доручень

220
25.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

11336/08-36 Лист01-06/0958
Про погодження стажування Міхова С.Ю.

221
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

28
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11256/08-36 Лист01-35/1694
Про погодження призначення Волкова В.І.

222
19.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11392/08-20 Лист01-20/1667
Про оплату платіжних доручень

223
16.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11393/08-20 Лист01-20/1668
Про оплату платіжних доручень

224
16.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11394/08-20 Лист01-20/1631
Про оплату платіжних доручень

225
11.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11395/08-20 Лист01-20/1724
Про оплату платіжних доручень

226
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11396/08-20 Лист01-20/1671
Про оплату платіжних доручень

227
16.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11400/08-28 Лист01-65/1725
Про виділення санаторної путівки Миронову В.С.

228
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація
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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

11344/08-20 Лист2707/01-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

229
20.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11345/08-20 Лист2692/01-46
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

230
20.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11397/08-36 Лист01-11/097
Про погодження призначення Хлепітько Т.Ю.

231
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

11302/08-36 Лист01-07/26/1355
Про погодження призначення Ніконорова К.Б.

232
16.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

11208/08-10 Депутатське звернення9
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "БАТЬКІВЩИНА" 
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙРАДИ
Про повернення території Розумівського лісу до 
державної власності

233
17.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

11304/08-20 Лист02-01-25/1255
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів

234
20.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

11215/08-20 Лист735/1
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

235
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

11279/08-37 Лист08/933
Про нагородження Тихенького І.Г.

236
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11389/08-37 Лист08/949
Про нагородження Дедюри С.М.

237
26.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

11285/08-20 Лист06-03/0654
Про виділення коштів

238
23.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління ветеринарної медицини в Запорізькій 
області

11384/08-36 Лист02-01/1997
Про погодження списку кадрового резерву

239
26.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління держземагентства у Запорізькій області

11303/08-36 Лист09-07-08/9949
Про погодження списку кадрового резерву

240
13.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

11325/08-41 Лист13/2750
Про пропозиції до Плану проведення засідань 
колегії та нарад

241
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

11356/08-41 Лист26/4-7230
ЗМУ ГУМВС УКРАЇНИ
Про закупівлю товарів

242
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

11381/08-20 Лист9313/02
Про погашення заборгованості 

243
25.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

11324/08-36 Лист07-19/9084
Про погодження звільнення Соколовського А.Л.

244
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11340/08-45 Лист12/2-19-9090
Про проведення перевірок у 2014 році

245
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

11353/08-43 Лист908/2847/13
Про скасування розпорядження

246
11.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

11218/08-45 Лист3881/10
Про погодження плану роботи Інспекції

247
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11375/08-32 Лист3865/10
Про позапланові перевірки

248
18.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

11417/08-32 Лист2621
Про порушення вимог земельного законодавства

249
24.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

11404/08-37 Лист08-09-15-15/110
Про нагородження Кузнєцової Г.Є. (інші)

250
25.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна фітосанітарна інспекція Запорізької області

11289/08-45 Лист1564
Про погодження плану роботи Інспекції

251
24.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості
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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

11357/08-35 Лист3830/17
Про ситуацію на ринку праці

252
23.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

11464/08-35 Лист06-14-4041
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЗОО ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про призупинення планової перевірки

253
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

11217/08-32 Лист01-08/1928
Про отримання речових прав на земельні ділянки

254
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

11206/08-36 Лист505/ТО0810-13
Про стан просування по службі переможців і 
лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу 
"Кращий державний службовець"

255
20.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

11284/08-22 Лист5180/6/59-13
Про внесення змін до розкладу руху рейсів 93/94

256
19.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

11323/08-39 Лист21-28-2612
Про надання інформації щодо кількості 
ліжко-місць у стаціонарних лікувальних закладах

257
23.12.2013від

№
від 25.12.2013
№ паперовий паперова

11364/08-39 Постанова448
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

258
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд
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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

11294/08-43 Лист908/2321/13
Про розгляд касаційної скарги

259
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

11416/08-22 Лист2447-4/07/44-13
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо закріплення повноважень у сфері 
морського та річкового транспорту за місцевими 
державними адміністраціями)"

260
23.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

11412/08-35 Лист5413/02/21-13
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової програми "Національний план 
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів"

261
20.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11413/08-37 Лист5419/02/221-13
Про виготовлення медалі "70 лет победи в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов"

262
20.12.2013від

№
від 27.12.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

11465/08-46 Лист5494/02/24-13
Про реалізацію бюджетних житлових питань

263
26.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

11472/08-21 Лист12185/0/20-13
Про надання Планів діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2014 рік

264
23.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

11473/08-21 Лист12183/0/20-13
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з виконання  Національної програми 
сприяння розвитку малого підприємництва  в 
Україні

265
23.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
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

11365/08-22 Лист09/06-6251
Про надання інформації до Реєстру ІТС

266
24.12.2013від

№
від 26.12.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

11469/08-34 Лист01-15974/165
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Положення з організації 
оповіщення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій та організації зв`язку у 
сфері цивільного захисту"

267
30.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

11462/08-36 Лист21-14/484
Про надання інформації щодо підрозділу 
внутрішнього аудиту

268
20.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

11460/08-27 Лист7416/27/4
Про надання переліку книжкових 
виставок-ярмарків і переліку регіональних 
літературних премій

269
24.12.2013від

№
від 30.12.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

11241/08-41 Лист05/3-444вих-13
Про скасування розпорядження голови Запорізької 
райдержадміністрації від 01.07.2012 № 1167

270
17.12.2013від

№
від 23.12.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

11276/08-36 Лист240/43/22-13
Про надання інформації щодо використання 
міжнародної технічної допомоги

271
12.12.2013від

№
від 24.12.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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