
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.01.14 по 11.01.14

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

00019/08-01 Закон України712-VII
Про усунення негативних наслідків та недопущення 
переслідування та покарання осіб з приводу подій, 
які мали місце під час проведення мирних зібрань

1
19.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00020/08-01 Закон України716-VII
Про внесення зміни до Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів"

2
19.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00021/08-01 Закон України715-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2013 рік"

3
19.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00022/08-01 Закон України714-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
державну службу"

4
20.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00023/08-01 Закон України713-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо ставок окремих податків

5
19.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00024/08-01 Закон України642-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правового 
регулювання діяльності юридичних та фізичних 
осіб - підприємців

6
10.10.2013від

№
від 08.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Народні депутати України



№
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Джерело  інформації 
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00025/08-10 Депутатське звернення397-12/13
НДУ ГРИНЕВИЧ Л.
Про забезпечення ліками дитини Корнюшина М.В.

7
20.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00026/08-10 Депутатське звернення04-03/5-3248/31
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про звернення гр. Берднікової К.В. щодо надання 
соціальної та матеріальної допомоги

8
20.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00027/08-10 Депутатське звернення04-03/5-3250/31
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про звернення гр. Зеленського М.В. щодо надання 
соціальної та матеріальної допомоги

9
20.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00050/08-27 Лист723
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю "Ліра 
Гіппократа - 2014"

10
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00051/08-27 Лист767
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
"Дитячий пісенний вернісаж - 2014"

11
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00052/08-37 Лист275
НАЦІОНАЛЬНА ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА 
СПІЛКА
Про присвоєння почесного звання Волошиній Л.І.

12
25.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00098/08-45 Лист789/2-165
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про погодження Плану роботи управління

13
23.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

2



№
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00156/08-22 Лист8/1б-191
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про відкриття навігаційного сезону

14
10.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00167/08-27 Лист09/39
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
ЗАСІДАННЯ ОРГКОМІТЕТУ 31.01.2014
Про участь у засіданні

15
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00038/08-18 Лист2408
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23-29.12.2013

16
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00039/08-18 Лист2399
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28-29.12.2013

17
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00040/08-18 Лист2413
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 30.12.2013

18
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00041/08-18 Лист2418
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 31.12.2013 - 
01.01.2014

19
02.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00042/08-18 Лист2421
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 02.01.2014

20
03.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00043/08-18 Лист2424
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 03.01.2014

21
04.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00044/08-18 Лист2427
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 04-05.01.2014

22
06.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

3



№
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00150/08-18 Лист0006-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет у грудні 2013 року

23
08.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00151/08-18 Лист0003-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 06-07.01.2014

24
08.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00152/08-18 Лист0015-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 
30.12.2013-05.01.2014

25
08.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00153/08-18 Лист0020-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 08.01.2014

26
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00005/08-03 Постанова947
Про затвердження Порядку надання та визначення 
розміру грошової допомоги постраждалим від 
надзвичайної ситуації, які залишилися на 
попередньому місці проживання

27
18.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00006/08-03 Постанова948
Про затвердження Програми модернізації систем 
теплопостачання на 2014-2015 роки

28
17.10.2013від

№
від 08.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00007/08-03 Постанова949
Про затвердження Положення про Урядового 
уповноваженого з питань антикорупційної політики

29
04.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00008/08-04 Протокол наради 
(засідання)

51624/0/1-13
(М.Азаров) Протокол наради у Прем`єр-міністра 
України М.Я.Азарова 30.12.2013

30
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00009/08-09 Доручення1330/214/1-11
(К.Грищенко) Про надання інформації щодо 
виконання пп.20 та 21 Доручення КМУ від 
20.01.2011 № 1330/2/1-11

31
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4
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00010/08-09 Доручення50382/1/1-13
(М.Азаров) Про розгляд законопроекту про 
державний бюджет на 2014 рік

32
20.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00011/08-09 Доручення50462/1/1-13
(М.Азаров) Про акцію "Зробимо Україну чистою!"

33
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00012/08-09 Доручення1330/215/1-11
(Ю.Бойко) Про забезпечення безпечних умов праці

34
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00013/08-09 Доручення51493/0/1-13
(Ю.Бойко) Про Меморандум щодо порозуміння 
між КМУ та електрометалургійними 
підприємствами на 2014 рік

35
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00014/08-09 Доручення50226/1/1-13
(Ю.Бойко) Про забезпечення скрапленим газом 
населення області

36
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00015/08-09 Доручення14046/44/1-10
(С.Арбузов) Про забезпечення внутрішнього ринку 
продовольчих товарів цукром і крупами

37
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00016/08-09 Доручення50721/1/1-13
(В.Забарський) Про забезпечення дітей 
високоякісними продуктами харчування 
вітчизняного виробництва

38
30.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00017/08-03 Постанова945
Про внесення змін до постанови КМУ від 
08.12.2010 № 1149

39
18.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00018/08-03 Розпорядження1027-р
Деякі питання підготовки та проведення 
новорічних і різдвяних свят для дітей у 2014 році

40
18.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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00122/08-09 Доручення275/0/1-13
(О.Вілкул) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 16.01.2014
Про участь у селекторній нараді

41
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00128/08-03 Постанова952
Про внесення змін до постанови КМУ від 
14.08.2013 № 732

42
25.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00129/08-03 Постанова968
Про затвердження Порядку планування та 
моніторингу реалізації органами виконавчої влади 
Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадського суспільства в Україні

43
25.12.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00130/08-03 Постанова958
Про затвердження Положення про Державну 
інформаційну систему електронних звернень 
громадян

44
25.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

00131/08-09 Доручення10331/173/1-11
(В.Забарський) Про перегляд регуляторних актів

45
04.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ паперовий паперова

00132/08-09 Доручення46405/44/1-13
(М.Азаров) Про передачу об`єктів державної 
власності

46
31.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00133/08-09 Доручення48996/1/1-13
(С.Арбузов) Про стан виробничого травматизму в 
агропромисловому комплексі

47
01.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00134/08-09 Доручення44677/7/1-13
(К.Грищенко) Про створення регіональних 
молодіжних центрів

48
31.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00135/08-09 Доручення51303/1/1-13
(К.Грищенко) Про реалізацію програми розвитку в 
області охорони здров`я України

49
31.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Охорона здоров'я 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

00136/08-09 Доручення1537/142/1-13
(О.Вілкул) Про проведення обстеження сільських 
населених пунктів

50
08.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00171/08-03 Постанова964
Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо 
забезпечення здійснення місцевими державними 
адміністраціями виконавчої влади на відповідній 
території

51
09.10.2013від

№
від 11.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00172/08-03 Постанова970
Про затвердження Порядку проведення 
перерахунку розміру плати за послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій у 
разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не 
в повному обсязі

52
11.12.2013від

№
від 11.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00173/08-09 Доручення44845/60/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про стан роботи зі створення 
нових робочих місць

53
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00174/08-09 Доручення51544/1/1-13
(М.Азаров) НДУ МИХАЙЛЕНКО О.Д.
Про звернення мешканців м. Мелітополя щодо 
виділення коштів на добудову будинку

54
08.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00175/08-09 Доручення50914/1/1-13
(М.Азаров) НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про виділення додаткових коштів

55
08.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00176/08-49 Доручення2039/1/1-13-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (23-29.12.2013)

56
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

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

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

00067/08-22 Лист26-6750/1.5-13
Про відключення від газопостачання КП "Токмак 
теплоенергія"

57
25.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00117/08-24 Лист26-23/1.2-14
Про надання переліку підприємств 
теплоенергетики, які надають послуги з опалення 
та постачання гарячої води

58
09.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00003/08-32 Лист18393/11/10-13
Про відстеження результативності прийнятого 
регуляторного акта

59
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00049/08-32 Лист18559/09/10-13
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 16.01.2014
Про участь у засіданні Ємельяненка В.А.

60
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00070/08-32 Лист18461/08/10-13
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної програми формування 
національної екологічної мережі 

61
27.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00089/08-32 Лист18255/09/10-13
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про оголошення прибрежної акваторії 
Азовського моря гідрологічним заказником 
загальнодержавного значення "Приморський"

62
25.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00037/08-19 Лист4711-07/46488-0
Про надання пропозицій до проекту Національного 
плану дій на 2014 рік

63
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00157/08-33 Лист3921-06/466-08
Про підвищення якості підготовки суб`єктами 
господарювання проектних (інвестиційних) 
пропозицій та інвестиційних проектів

64
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00160/08-32 Лист3413-04/100-08
Про наявні системи управління

65
08.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00169/08-33 Лист2802-08/513-08
Про надання інформації щодо розвитку 
транскордонного співробітництва регіону у 2013 
році

66
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00170/08-33 Лист2802-08/512-08
Про надання інформації щодо міжрегіональних 
угод, підписаних з регіонами інших країн, та стан їх 
реалізації

67
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00029/08-33 Лист4111/21-180/4/2-
Про спільну проектну діяльність по лінії 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2014 році

68
27.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00125/08-22 Лист15/25/14-14
Про надання інформації щодо відшкодування 
витрат транспортним підприємствам за 
перевезення пільгових категорій громадян

69
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00080/08-27 Наказ1094
Про затвердження науково-проектної документації 
"Історико-архітектурний опорний план м. Токмак 
Запорізької обл. з визначенням меж і режимів 
використання зон охорони пам`яток та історичних 
ареалів"

70
05.11.2013від

№
від 08.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00088/08-36 Лист683/8/42-13
Про погодження призначення Зубко Т.В.

71
18.12.2014від

№
від 09.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00118/08-27 Лист11/10/14-14
Про розроблення проекту Державної цільової 
програми "Шевченківський дім"

72
08.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки
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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

00119/08-26 Лист1/11-20836
Про проведення акції "Першокласникам - нові 
парти"

73
31.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00123/08-28 Лист3.18-10/3173/218
Про підготовку наради  з питань дотримання 
медичної етики в закладах охорони здоров`я

74
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00058/08-24 Лист7/20-20706
Про корегування тарифів на житлово-комунальні 
послуги

75
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00075/08-35 Лист7/20-20491
Про організацію роботи щодо забезпечення 
надання пільг багатодітним сім`ям

76
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00077/08-24 Лист7/14-20311
Про інвентаризацію картографічних матеріалів

77
25.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00094/08-24 Лист7/20-18
Про надання інформації щодо змін тарифів на 
житлово-комунальні послуги

78
08.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00124/08-20 Лист7/19-110
Про надання переліку інвестиційних програм 
(проектів), що можуть реалізуватися у 2014 році за 
рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку

79
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00145/08-33 Лист8/12.2-1-14
ВСЕРАЙСЬКИЙ ФОРУМ-ВИСТАВКА 
23-25.04.2014 (м. Москва)
Про участь у форумі

80
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00178/08-37 Лист7/23-158
Про нагородження до Дня працівників 
житлово-комунального господарства (16.03.2014)

81
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство соціальної політики

00034/08-29 Лист14663/0/14-13/57
Про надання інформації щодо діяльності 
інтернатних закладів усіх типів

82
20.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00036/08-35 Лист640/0/15-13/021
Про надання інформації щодо створення нових 
робочих місць 

83
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00078/08-35 Протокольне рішення1010/0/22-13
Протокольне рішення за результатами селекторної 
наради від 26.12.2013

84
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00079/08-35 Лист948/0/22-13
Протокольне рішення за результатами селекторної 
наради від 16.12.2013

85
23.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00082/08-35 Лист14731/0/14-13/24
Про гуманітарну допомогу

86
23.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00084/08-35 Лист14640/0/14-13/10
Про проблемні питання соціальної сфери області

87
20.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00085/08-21 Лист14694/0/14-13/04
Про упорядкування обліку юридичних осіб

88
23.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00087/08-36 Лист14978/0/14-13/10
Про чисельність фахівців із соціальної роботи

89
27.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00091/08-35 Лист14888/0/14-13/8
Про картку інвентаризації з питань соціального 
обслуговування населення і соціального захисту 
сім`ї та дітей

90
26.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00127/08-35 Лист108/0/14-14/10
Про надання пропозицій до розділу "Реформа 
соціальної сфери" проекту Національного плану

91
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

00002/08-37 Лист01/02-16/04239
Про нагородження Чеченець Н.І.

92
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00099/08-28 Лист18493/02-21/03
Про реконструкцію діагностичного 
інфекційно-боксованого відділення КУ "Запорізька 
міська багато профільна клінічна лікарня № 5"

93
30.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00146/08-35 Лист19311/02-28/01
Про своєчасну виплату заробітної плати на 
підприємствах комунальної форми власності

94
25.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

00032/08-37 Лист3414/21-30
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Бойко Г.А.

95
26.11.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00046/08-10 Депутатське звернення145
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І., ПАВЕЛКО М.О.
Про затвердження проектів землеустрою

96
08.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00047/08-10 Депутатське звернення93
ДОР ГРАЧОВ С.В.  (Запорожченку А.Г.)
Про виділення медичного обладнання

97
23.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00158/08-10 Депутатський запит4770/01-09
ДОР М.К.ВДОВЧЕНКО
Про газифікацію сіл Борисівка-Лозанівка-Партизан  
Приморського району

98
30.12.2013від

№
від 11.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

12



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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адресата
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00059/08-17 Рішення6
Про внесення змін та доповнень до Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 
Запорізької області 2010-2015 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 12.11.2010 №4 (зі 
змінами)

99
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00060/08-17 Рішення7
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2013 році, затвердженої рішенням 
обласної ради від 14.02.2013 №6, зі змінами та 
доповненнями 

100
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00061/08-17 Рішення8
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 27.09.2011 №4, зі змінами та 
доповненнями

101
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00062/08-17 Рішення9
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.10.2013 №12

102
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00063/08-17 Рішення13
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 28.03.2013 №26 та Регіональної програми 
розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро в Запорізькій 
області на період до 2021 року

103
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00064/08-17 Рішення17
Про перейменування редакції газети "Запорізька 
правда" та затвердження нової редакції статуту

104
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00065/08-17 Рішення40
Про план роботи Запорізької обласної ради на 2014 
рік

105
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00066/08-17 Рішення42
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
підтримки сім`ї, молоді гендерного паритету та 
протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.11.2011 №8 (зі змінами та доповненнями)

106
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00106/08-17 Рішення10
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 24.12.2012 № 27 "Про обласний бюджет на 2013 
рік" (зі змінами та доповненнями)

107
26.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00107/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про затвердження Цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та лікування вірусних 
гепатитів у Запорізькій області на 2014-2016 роки

108
26.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00055/08-22 Лист51/2908
Про відсутність лімітів прирродного газу на січень 
2014р. ДП "ЗТМК"

109
30.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00056/08-22 Лист51/2906
Про відсутність лімітів природного газу на січень 
2014р ВАТ "МК "Запоріжсталь"

110
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00057/08-22 Лист51/2907
Про відсутність лімітів природного газу на січень 
2014р ПАТ "Запоріжвогнетрив"

111
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00095/08-22 Лист001-55/10172
Про роботу підстанції "Радіоприлад"

112
30.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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"Іскра"

00102/08-22 Лист3/2/7
Про реалізацію крісел колісних

113
03.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

АТ "Головне підприємство теплових мереж"

00115/08-24 Лист9084/19
Про узгодження загальновиробничих норм витрат 
ПЕР

114
27.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00092/08-22 Лист12-3-17А-835
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні понад 
установлені терміни

115
02.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00093/08-32 Лист13/148
Про документи щодо відведення земельної ділянки

116
27.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00053/08-22 Лист10
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження довідка щодо закупівлі та 
реалізації скрапленого газу

117
08.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00054/08-22 Лист06/12
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГПАЗ"
Про погодження довідка щодо закупівлі та 
реалізації скрапленого газу

118
08.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00096/08-22 Лист01-06/6392
ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про газопостачання підприємства

119
26.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00138/08-24 Лист1970
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

120
28.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15
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00139/08-21 Лист3012-1
ВАТ "ПІВДЕНДИЗЕЛЬМАШ"
Про списання державного майна

121
30.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00143/08-32 Лист09/01-01
ТОВ "НВО "РАДУГА"
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

122
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00147/08-47 Лист30/12/13/5
ТОВ "СОУТСАЙД"
Про модернізацію та оптимізацію мережі Інтернет

123
30.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

00149/08-21 Лист0801-10/14-МЗА
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про надання переліку державного майна

124
08.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00045/08-43 Адвокатський запит64/13
АДВОКАТ ШОВКОПЛЯС Ю.В.
Про дозвіл на переобладнання житлового будинку

125
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00111/08-24 Лист720
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

126
30.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00112/08-36 Лист01
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про погодження списку кадрового резерву

127
08.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00121/08-22 Лист11
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про узгодження загальновиробничих норм витрат 
електроенергії

128
09.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16
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00137/08-32 Лист1
ПП "ФАУНА-ПЛЮС"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

129
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00161/08-32 Лист02
НПП "ВЕЛИКИЙ ЛУГ"
Про розширення меж природно-заповідної 
території НПП "Великий Луг"

130
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00162/08-32 Лист2
ПП "ГУДЗОН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

131
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00163/08-32 Лист3
ПП "ГУДЗОН"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

132
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00181/08-43 Лист45/354/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про закінчення виконавчого провадження

133
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00182/08-43 Лист44/358/9
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про закінчення виконавчого провадження

134
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

00001/08-20 Лист01
Про погашення кредиторської заборгованості

135
03.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

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

00073/08-34 Лист777/0-1
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ ЧОРНОБИЛЯ"
Про пенсії, виплати і компенсації громадянам, 
постраждалим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

136
08.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Садівницькі товариства

00165/08-32 Листб/н
ОК "ДАЧНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНДА"
Про надання дозволу на поділ земельної ділянки

137
08.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

00076/08-43 Лист2/321/682/13
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Про справу відносно Краснікова І.С.

138
08.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00148/08-43 Лист321/1988/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про призначення розгляду справи 20.01.2014

139
24.12.2013від

№
від 10.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Миколаївська ОДА

00109/08-20 Лист2460/16-05-27/6-
Про фінансову підтримку теплопостачальних 
підприємств

140
29.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00101/08-15 Лист03-01/3066
(І.Акімова) Про зняття з контролю аб.2 п.10 
Доручення Президента України від 19.02.2013 № 
1-1/319

141
31.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

00004/08-02 Указ717/2013
Про додаткові заходи щодо державної підтримки 
культури і мистецтв в Україні

142
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00100/08-02 Розпорядження414/2013-рп
Про вивчення у 2014 році стану виконання актів і 
доручень Президента України

143
31.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

00168/08-21 Лист01-36/43
Про передачу майна до спільної власності 
територіальних громад

144
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00030/08-37 Лист05-27/1245
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Старченко О.Е.

145
27.01.2014від

№
від 08.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00033/08-37 Лист05-27/1271
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"  Васильків А.С.

146
03.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Заводська райадміністрація

00166/08-23 Лист01-16/0007
Про проведення ярмарок

147
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

00164/08-36 Лист01-16/0028
Про погодження звільнення Паук Л.М.

148
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00110/08-20 Лист01-01-16/0010
Про оподаткування  ПП "Софієвка"

149
08.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

00031/08-37 Лист01-32/0912
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Гавриковій В.С.

150
03.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

00120/08-37 Лист08/002
Про нагородження Пастушенка В.Д.

151
09.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління містобудування та архітектури

00141/08-36 Лист04-13/001
Про погодження звільнення Крутій Л.М.

152
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління молоді, фізичної культури та спорту

00154/08-36 Лист01-14/0014
Про погодження призначення Котелевець О.С.

153
10.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

00068/08-20 Лист06-08.4/1945-13
Про відкриття рахунків

154
27.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00097/08-20 Лист07.1-08/83-1340
Про впровадження модернізованої системи з 
обслуговування бюджетів АС "Є-Казна"

155
26.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00179/08-20 Лист07.2-09/22-213
Про стан використання субвенцій

156
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

00180/08-24 Лист17/9/08-01-16-04
Про проведення капремонту водопровідних мереж

157
10.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Головне управління юстиції

00116/08-45 Лист09-19/9363
Про погодження плані і пріоритетів роботи 
Запорізького міського управління юстиції

158
31.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

00144/08-20 Лист02/06
Про виділення коштів

159
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

00140/08-24 Лист05-06
Про  укладання угоди з КП "Водоканал"

160
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00028/08-37 Лист52/01-890
Про нагородження Лепетченка О.І.

161
30.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

00103/08-21 Лист02-13-09288
Про повернення цілісного майнового комплексу 
бази відпочинку "Альбатрос"

162
30.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Сектор у Запорізькій області державної інспекції України з 
контролю за цінами

00069/08-24 Лист1008-21/800
Про корегування тарифів на житлово-комунальні 
послуги

163
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00155/08-24 Лист1008-21/9
Про надання переліку об`єктів господарювання

164
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

00105/08-45 Лист01-17/03-05
Про діяльність теруправління у 2013 році

165
08.01.2014від

№
від 09.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Територіальне управління Держпромнагляду

00142/08-36 Лист07/05-53/43
Про погодження списку кадрового резерву

166
09.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00074/08-36 Лист5591
Про погодження списку кадрового резерву

167
27.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна виконавча служба України

00086/08-36 Лист7-19/7/1801
Про погодження списку кадрового резерву

168
30.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція України з контролю за цінами

00072/08-24 Лист100-80-23/9220-
Про корегування тарифів на житлово-комунальні 
послуги

169
31.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

00083/08-20 Лист15-08/349-34737
Про надання річної фінансової та бюджетної 
звітності

170
26.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00108/08-20 Лист9-09/169-34922
Про тимчасовий розпис Державного бюджету 
України на І квартал 2014 року

171
27.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

00071/08-21 Лист12461/0/20-13
Про посади державного адміністратора

172
27.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з контролю за наркотиками

22



№
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Джерело  інформації 
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00177/08-28 Лист11-9
Про надання інформації щодо виконання  плану 
заходів щодо виконання Концепції реалізації 
державної політики у сфері протидії поширенню 
наркоманії,...

173
08.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

00113/08-34 Лист02-16045/164
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
залучення транспортних засобів для вивезення 
населення із зони надзвичайної ситуації, районів 
можливих бойових дій"

174
30.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

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

00159/08-28 Лист22,2/2/21/Єн
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної програми забезпечення 
профілактики ВІЛ-інфекції 

175
09.01.2014від

№
від 11.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

00048/08-22 Лист8120/3/7.2-6-122
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової програми 
будівництва та облаштування стоянок для 
вантажних транспортних засобів на 2014-2017 
роки"

176
25.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00126/08-22 Лист14/1/15.2-6
Про надання інформації щодо ремонту доріг 
загального користування місцевого значення та 
комунальних вулиць та доріг

177
08.01.2014від

№
від 10.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00081/08-22 Лист20901/13/5-13
Про регіональні та місцеві програми підвищення 
енергоефективності

178
17.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

00114/08-47 Лист1/06-1-1163
Про стан інформатизації в регіоні

179
26.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

00104/08-43 Лист05/2-1209-13
Про апеляційну скаргу

180
27.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

00090/08-20 Лист10291/15-6/8
Про запобігання і припинення порушень 
законодавства на ринку фінансових послуг

181
27.12.2013від

№
від 09.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

00035/08-21 Лист10-24-16718
Про надання інформації щодо цільового 
використання державного майна 
рекреаційно-оздоровчого призначення

182
27.12.2013від

№
від 08.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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