
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.01.14 по 17.01.14

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00356/08-37 Листб/н
ГАМОВ А.М.
Про нагородження Ніконову З.А.

1
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

00189/08-10 Депутатське звернення3/5/2129
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення мешканців с. Новоолександрівка 
щодо  порушень земельного законодавства 

2
19.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00190/08-10 Депутатське звернення3/3/2146
НДУ КУЖЕЛЬ О.В. 
Про звернення Іщенко В.В. щодо виділення 
автомобіля

3
26.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00191/08-14 Лист887/020
НДУ ЯНУКОВИЧ В.В.
Про надання допомоги в організації  показу фільму 
"Лука"

4
27.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00227/08-36 Лист18-09/22
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації 27-31.01.2014

5
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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00265/08-36 Лист18-09/794
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про вивчення навчальних потреб слухачів

6
18.12.2013від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00283/08-36 Лист18-09/02
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про проведення навчання

7
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00350/08-36 Лист03/1-1-14/1-34
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарі

8
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00287/08-31 Лист14.01.09
МБО "РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙФОНД "ЧІРІКЛІ"
Про розвиток співпраці щодо сприяння інтеграції 
ромів

9
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Посольства

00256/08-33 Лист026/1-1172
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКІСТАН В 
УКРАЇНІ
Про виставкові заходи

10
08.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

00251/08-43 Лист908/3106/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до провадження

11
09.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00198/08-18 Лист0036-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 09.01.2014

12
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

2
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00236/08-18 Лист0039-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 10.01.2014

13
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00237/08-18 Лист0044-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11-12.01.2014

14
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00316/08-18 Лист0052-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 13.01.2014

15
14.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00317/08-18 Лист0057-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 06-12.01.2014

16
14.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00318/08-18 Лист0073-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 14.01.2014

17
15.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00358/08-18 Лист0077-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 15.01.2014

18
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00183/08-04 Протокол наради 
(засідання)

753/0/1-14
(О.Вілкул) Про попередні результати роботи з 
вивчення причин і обставин пожежі, що виникла 
08.01.2014 р. в м. Харкові в орендованій 
Харківською ювелірною фабрикою виробничої 
будівлі заводу "Хартрон"

19
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00184/08-09 Доручення13855/77/1-13
(О.Вілкул) Про виконання Державної цільової 
програми підтримки соціально-економічного 
розвитку малих міст 

20
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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00185/08-09 Доручення350/1/1-14
(М.Азаров) НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф. ТА ІНШІ
Про проект Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2014 рік"

21
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00186/08-09 Доручення38774/5/1-13
(В.Забарський) Про розв`язання проблеми щодо 
відрахування коштів первинним профспілковим 
організаціям

22
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00187/08-09 Доручення10728/2051/1-13
(Ю.Бойко) Про проект постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку розроблення, погодження та 
затвердження документів дозвільного характеру у 
сфері поводження з відходами

23
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00229/08-09 Доручення10415/133/1-13
(О.Вілкул) Про продовження виконання пунктів 16, 
17 і 19 доручення КМУ від 13.03.2013 № 
10415/0/1-13

24
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00279/08-16 Лист195/0/2-14
(В.Ящук) Про звернення Новопетрівської сільради 
Бердянського р-ну щодо внесення змін до 
генерального плану с.Куліківське

25
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00280/08-09 Доручення26017/323/1-13
(М.Азаров) Про проведення оцінки результатів 
діяльності органів виконавчої влади за напрямом 
"робота з громадськістю"

26
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00281/08-09 Доручення438/1/1-14
(Ю.Авксентьєв) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у грудні 2013 року

27
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00302/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(М.Азаров) 7.1. Рішення з окремих питань щодо 
вжиття вичерпних заходів до усунення причин, що 
стримують підготовку та реалізацію інвестиційних 
проектів

28
09.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00303/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(М.Азаров) 7.5. Рішення з окремих питань щодо 
обсягів споживання природного газу у 2014 році

29
09.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ паперовий паперова

00304/08-09 Доручення50935/1/1-13
(М.Азаров) Про результати аудиту ефективності 
використання субвенції для забезпечення 
медикаментами швидкої медичної допомоги

30
13.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00337/08-09 Доручення51506/1/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України "Про додаткові заходи щодо державної 
підтримки культури і мистецтв в Україні"

31
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00338/08-09 Доручення50726/1/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України "Про Всеукраїнський творчий звіт 
майстрів мистецтв та аматорів народного 
мистецтва України"

32
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00339/08-09 Доручення543/1/1-14
(В.Забарський) Про підписання акта виконаних 
робіт

33
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00340/08-09 Доручення48288/3/1-13
(Ю.Бойко) Про розрахунки за спожитий природний 
газ

34
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00341/08-09 Доручення403/1/1-14
(Ю.Авксентьєв) Про заборгованість із заробітної 
плати

35
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00345/08-03 Постанова9
Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 
17.04.2013 № 286

36
09.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

5
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КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

00299/08-22 Листб/н
Про укладання підприємствами теплокомуненерго 
договорів на поставку газу у 2014 році

37
15.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00368/08-22 Лист26-94/1.5-14
Про договори на постачання природного газу

38
14.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00264/08-36 Лист37-34-11/489
Про функціонування та укомплектування служб 
охорони праці в департаментах агропромислового 
розвитку

39
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00274/08-23 Лист37-13-1-11/561
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 17.01.2014
Про підготовку до проведення комплексу 
весняно-польових робіт

40
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство доходів і зборів України

00346/08-20 Лист548/5/99-99-20-0
Про надання інформації щодо розпису доходів 
місцевих бюджетів у 2013 році

41
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

00348/08-20 Лист5/03-07/326-14
Про виділення коштів з Державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

42
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00211/08-33 Лист80-08/236-06
Про міжнародну ярмарку "CIFIT" (КНР) 
(08-11.09.2014)

43
09.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

00215/08-33 Лист4021-08/161-07
Про надання інформації щодо виконання проектів 
міжнародної технічної допомоги

44
08.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00359/08-33 Лист4022-06/1529-08
Про ППС "Басейн Чорного моря" ЄІС 2014-2020

45
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00300/08-33 Лист913/14-179/1-65
Про Державну цільову програму формування 
позитивного міжнародного іміджу України

46
15.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00315/08-25 Лист51/14-210-114
Про проведення торгів за проектами МФО

47
15.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

00347/08-29 Лист6.2/140
Про погодження проекту Закону України "Про 
затвердження Загальнодержавної цільової 
соціальної програми розвитку шахів "Інтелект 
нації" на 2014-2020 роки"

48
13.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

00278/08-44 Лист220/40
Про надання згоди на прийняття майнового 
комплексу військового містечка № 6 у 
с.Новобогданівка

49
10.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00276/08-28 Лист04.04.44/796
Про створення комісії для встановлення віку 
дитини

50
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00342/08-28 Лист02.04-22/16/1187
ЗАСІДАННЯ КАЛЕГІЇ 24.01.2014
Про результати роботи в 2013 році

51
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

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

00193/08-22 Лист7/20-235
Про підписання договорів купівлі-продажу 
природного газу

52
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00196/08-46 Листб/н
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом інвалідів війни

53
13.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00200/08-34 Лист7/19-20631
Про внесення змін до Переліку об`єктів

54
30.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00201/08-24 Лист7/21-20661
Про Типовий договір щодо пайової участі в 
утриманні об`єкта благоустрою

55
30.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00226/08-36 Лист7/6-263
Про погодження звільнення Суліми В.М.

56
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00241/08-24 Лист7/17-298
Про надання інформації щодо добудови 
проблемних житлових будинків

57
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00263/08-24 Лист7/21-274
Про впорядкування місць поховання жертв 
румунських окупаційних військ на території 
України

58
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00272/08-24 Лист7/9-353
Про надання інформації щодо обладнання 
підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства технологічними засобами обліку 

59
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00275/08-24 Лист7/13-324
Про надання інформації щодо роботи Регіональної 
ради з питань створення та забезпечення 
функціонування ОСББ

60
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00313/08-24 Лист7/17-178
Про розпорядника коштів нижчого рівня

61
10.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00333/08-24 Лист7/20-483
Про надання інформації щодо розрахунків 
теплопостачальних підприємств за спожитий 
природний газ

62
16.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00367/08-24 Лист7/20-544
Про організацію роботи 18.01.2014

63
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00369/08-24 Лист7/18-463
Про надання інформації щодо підприємств з 
виробництва будівельних матеріалів

64
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00188/08-35 Лист214/0/14-14/115
Про перегляд норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах

65
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00205/08-35 Лист632/0/15-13/021
Про надання інформації щодо кількості укладених 
трудових договорів

66
24.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00206/08-35 Лист201/0/14-1-14/13
Про надання графіку погашення заборгованості із 
заробітної плати у 2014 році

67
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00207/08-35 Лист101/0/14-14/18
Про надання інформації щодо виконання положень 
Галузевої угоди на 2011-2013 роки

68
09.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00208/08-29 Лист641/0/15-13/56
Про виконання Закону України "Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

69
01.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00209/08-35 Лист15008/0/14-13
Про соціальний паспорт ветерана 

70
30.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00210/08-35 Лист76/0/14-14/021
Про надання інформації щодо створення нових 
робочих місць

71
09.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00277/08-29 Лист292/0/14-14/115
Про направлення дітей до дитячих центрів "Артек" 
та "Молода гвардія"

72
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00312/08-35 Лист373/0/14-14/10
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 21.01.2014 
Про забезпечення ефективної планової роботи 
закладів і установ соціальної сфери

73
15.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00349/08-29 Лист424/0/14-14/021
Про надання інформації щодо кількості молодих 
працівників, які працевлаштовані в селах і селищах

74
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00220/08-22 Лист02-0158/27
Про надання інформації щодо перевізників

75
13.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00271/08-36 Лист00102/02-16/01
Про результати спецперевірки Ушакової В.В.

76
10.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00332/08-36 Лист01/02-16/00126
Про погодження звільнення Ушакової В.В.

77
16.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00360/08-20 Лист03/02-17/00137
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

78
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00231/08-37 Лист9/02-39-2
Про нагородження Короба Г.М. (інші)

79
09.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком
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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

00352/08-20 Лист3797/21-25
Про оплату платіжних доручень

80
26.12.2013від

№
від 17.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

00203/08-17 Лист4551/01-17
Про внесення змін до Програми

81
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

00224/08-22 Лист53/0001
Про відсутність лімітів природного газу на ІІ 
декаду січня 2014 року

82
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00225/08-22 Лист53/3128
Про дисципліну газопостачання

83
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

00248/08-22 Лист001-41/196
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини електричної потужності

84
14.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00298/08-22 Лист001-019/293
Про електропостачання ЗДП "Кремнійполімер"

85
15.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

00308/08-22 ЛистУКПиКП-513
Про Дорожню карту отримання суб`єктами 
господарювання державної підтримки...

86
13.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки
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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

00293/08-20 Лист22-007/120
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку України

87
11.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

00202/08-32 Лист24-5/1
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

88
09.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00204/08-22 Лист12-3-17А-04
Про вилучення вантажу

89
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

00197/08-44 Лист26/56
Про порушення правил прикордонного режиму

90
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00319/08-22 ЛистДНМІ-10/02-51
Про стан використання вагонів за 12 місяців 2013 
року

91
10.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00320/08-22 ЛистДНМІ-11/02-51
Про стан використання вагонів у грудні 2013 року

92
10.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00254/08-20 Лист23
ТОВ "КОМФОРТ-МЕЛІТОПОЛЬ"
Про погашення кредиторської заборгованості

93
09.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00255/08-20 Лист12
ТОВ "ЖИТЛОМАСИВ"
Про погашення кредиторської заборгованості

94
10.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00267/08-24 Лист02/1301
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про стан реалізації державних програм 
спорудження доступного житла 

95
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00273/08-32 Лист6
ТОВ "ОЛІМПІК"
Про укладання договору оренди земельної ділянки

96
19.12.2013від

№
від 15.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00290/08-32 Лист42
ТОВ "ЛАРІУС"
Про надання дозволу на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

97
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00326/08-32 Лист01-06/37
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

98
11.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00328/08-32 Лист01-06/36
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

99
11.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00214/08-35 Лист84/06
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В 
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ Р-НІ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про "Пам`ятку майбутньому пенсіонеру"

100
03.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00216/08-24 Лист8
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про погодження загольновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

101
13.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

00228/08-20 Лист1037
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ"
Про виділення коштів

102
10.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00257/08-32 Листб/н
ДНІПРОВСЬКА ГЕС
Про затвердження проекту землеустрою

103
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00258/08-20 Листб/н
ЖСК № 17 "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" ТА ІНШІ
Про погашення кредиторської заборгованості

104
14.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00325/08-32 Лист01-06/33
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

105
11.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00327/08-32 Лист01-06/38
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

106
11.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00365/08-37 Лист01
ФЕДЕРАЦІЯ ГИРЬОВОГО СПОРТУ УКРАЇНИ
Про нагородження Черепахи Л.О.

107
08.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00240/08-24 Лист03/26
Про врегулювання взаємовідносин з КП 
"Бердянськводоканал" БМР

108
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00249/08-24 Лист06/22
Про водозабезпечення смт. Велика Білозерка

109
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

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

00242/08-37 Лист6/СВ
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВЕТЕРАНСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ МВС 
УКРАЇНИ
Про нагородження Харьова Ю.З.

110
14.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

00232/08-20 Лист31
ОРІХІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ
Про оплату платіжних доручень

111
10.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00230/08-15 Лист02-01/31
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю ст.5 Указу 
Президента України від 06.04.2011 № 405/2011

112
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

00305/08-15 Лист52-01/10
(І.Калінін) Про надання списків учасників бойових 
дій Великої Вітчизняної війни та війни з Японією

113
15.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00335/08-15 Лист02-01/76
(С.Льовочкін) Про відзначення 22.01.2014 Дня 
Соборності та Свободи України

114
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00336/08-15 Лист02-01/72
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю аб.5 п.4 
Рішення ради регіонів від 25.12.2012

115
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Вільнянська райдержадміністрація

00322/08-32 Лист25-С-164-2
Про надання роз`яснення щодо земель державної 
власності

116
08.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

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

00286/08-20 Лист02-11/0015
Про виділення коштів

117
10.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00357/08-20 Лист01-14/0043
Про додаткове виділення коштів

118
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00266/08-36 Лист01-01-29/0011
Про погодження звільнення Тарасової О.І.

119
09.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00291/08-20 Лист01-01-13/0016
Про виділення коштів

120
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00323/08-36 Лист01-01-29/0032
Про погодження звільнення Крамаренко Н.В.

121
16.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00329/08-36 Лист01-01-29/0033
Про погодження призначення Крамаренко Н.В.

122
16.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

00217/08-36 Лист01-16/0039
Про продовження повноважень Батичку О.О.

123
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00218/08-36 Лист01-16/0036
Про продовження повноважень Ковальчуку Б.П.

124
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00250/08-20 Лист01-16/0042
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

125
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00351/08-37 Лист01-16/0053
Про нагородження Крутька В.В.

126
15.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00219/08-20 Лист03-12/0012
Про фінансування заходів за рахунок обласного 
бюджету

127
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00239/08-36 Лист03-12/0004
Про кадрове забезпечення відділу надання 
адміністративних послуг

128
08.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00247/08-20 Лист03-12/0013
Про фінансування з обласного бюджету

129
10.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00294/08-37 Лист03-12/0023
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Складанюк О.В.

130
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00243/08-36 Лист01-01-16/0025
Про продовження повноважень Писанку А.О.

131
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00244/08-36 Лист01-01-16/0023
Про продовження повноважень Курносову В.Г.

132
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00245/08-36 Лист01-01-16/0024
Про продовження повноважень Гут С.В.

133
11.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

00246/08-36 Лист01-01-16/0031
Про погодження призначення Гелетюка В.В.

134
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00353/08-20 Лист01-01-16/0032
Про виділення коштів

135
14.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00354/08-22 Лист01-01-16/0052
Про збільшення лімітів легкових автомобілів

136
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00355/08-20 Лист01-01-16/0032
Про виділення коштів

137
14.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

00221/08-36 Лист01-06/005
Про погодження звільнення Новицького С.М.

138
09.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00233/08-37 Лист01-06/011
Про нагородження Короленка В.М.

139
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00235/08-20 Лист01-12/0720
Про виділення коштів

140
30.12.2013від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00238/08-24 Лист01-11/0009
Про розроблення містобудівної документації

141
09.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00292/08-37 Лист01-11/0024
Про нагородження Харченко А.В.

142
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

00324/08-10 Депутатське звернення13
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ "БАТЬКІВЩИНА"
Про надбавку, преміювання та матеріальну 
допомогу

143
16.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

00314/08-20 Лист20/1
МАР"ЇВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО 
РАЙОНУ
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

144
14.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ 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

00366/08-32 Лист02.1-26/05.1/33
Пропозиції на сесію обласної ради

145
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

00261/08-37 Лист02-ОК/0090
Про нагородження Бєляєвої С.І.

146
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

00222/08-36 Лист16/03-17
Про проведення навчання 27.01-07.02.2014

147
13.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

00259/08-37 Лист01/5-2/146
Про нагородження Данилюка І.В. (інші)

148
14.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00260/08-37 Лист01/5-2/147
Про нагородження Романенка Р.В. (інші)

149
14.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

00331/08-41 Лист20/45
СЕКТОР МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Про платні медичні послуги

150
16.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

00288/08-20 Лист13/9/08-01-22-08
Про прострочену дебіторську заборгованість

151
09.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

00252/08-45 Лист09-19/250
Про погодження пріоритетів та плану роботи 
Управління

152
14.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00321/08-45 Лист09-19/288
Про погодження планів і пріоритетів роботи

153
15.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

00268/08-22 ЛистЕЕ-42
Про погодження розрахункового балансу 
споживання  електричної потужності

154
10.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00289/08-37 Лист19
Про повернення ордена Ільницького Г.Г. родині

155
13.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

00212/08-41 Лист13/2-34вих14
Про державну реєстрацію права власності на 
земельну ділянку

156
13.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

00262/08-41 Подання07/1/4-07вих14
Про усунення порушень вимог Законів України 
"Про охорону навколишнього природного 
середовища", "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності", причин цих порушень та 
умов, що їм сприяють

157
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00309/08-41 Лист07/1/1-121-97
Про надання інформації щодо розгляду звернень 
Пасічник Г.К.

158
15.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00361/08-41 Лист07/1/4-17вих14
Про надання інформації щодо фінансування 
природоохоронних заходів

159
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

00223/08-35 Лист02-11-00159
Про погодження графіку погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати у 2014 році

160
13.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Сектор у Запорізькій області державної інспекції України з 
контролю за цінами

00301/08-45 Лист1008-21/801
Про погодження плану роботи Сектору

161
31.12.2013від

№
від 16.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Територіальна інспекція з питань праці у Запорізькій області

00234/08-35 Лист01-11/0087
Про роботу Інспекції за грудень 2013 року

162
10.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

00362/08-36 Лист2301/08-328
Про погодження звільнення Зайченко М.О.

163
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00363/08-36 Лист2301/08-329
Про погодження звільнення Солодовник Н.К.

164
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00364/08-36 Лист2301/08-326
Про погодження звільнення Тупікіної Н.В.

165
17.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

00295/08-36 Лист7/ТО0810-14
Про Загальнонаціональний проект "На службі у 
народу і держави"

166
15.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00343/08-36 Лист148
Про погодження призначення Рижкова І.С.

167
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС 
України в Запорізькій області

00330/08-41 Лист90/6-156
Про надання списку працівників

168
16.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

00306/08-41 Лист07/1/1-18935-10
Про звернення Старкова В.А. щодо дій посадових 
осіб органів державного управління та місцевого 
самоврядування м. Бердянськ

169
14.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

00297/08-36 Лист15-8-7/3/324
Про погодження призначення Калашника Е.В.

170
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна виконавча служба України

00192/08-36 Лист13-0-32-175/7
Про погодження звільнення Шкарана А.І.

171
30.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

22



№
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

00284/08-27 Лист110/03/221-14
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів плану заходів з підготовки і проведення у 
2014 році в Україні Року учасників бойових дій на 
території інших держав

172
15.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

00194/08-28 Лист22.1/2/30/Ал
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної цільової соціальної програми 
протидії захворюванню на туберкульоз

173
10.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00344/08-28 Лист22.2/189/Ал
Про надання інформації щодо облаштування точок 
відеосистем в установах та закладах охорони 
здоров`я

174
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

00311/08-32 Лист26/31/6
Про погодження проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

175
10.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00270/08-22 Лист4-03/13/5-14
Про державну експертизу з енергозбереження

176
14.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство земельних ресурсів України

00282/08-32 Лист12-28-0.22-95/2-
Про індексацію нормативної грошової оцінки 
земель

177
10.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

00213/08-27 Лист93/27/4
Про висвітлення в ЗМІ щодо виконання Концепції 
реалізації державної політики у сфері протидії 
поширенню наркоманії,...

178
11.01.2014від

№
від 13.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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00285/08-27 Лист140/27/4
Про висвітлення в ЗМІ стану виконання комплексу 
заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від 
дня народження Т.Г.Шевченка

179
14.01.2014від

№
від 15.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

00307/08-41 Лист07/1/4-49вих14
Про надання інформації щодо стану додержання 
вимог законодавства з питань екологічного 
оздоровлення р. Дніпро, її водосховищ

180
15.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

00199/08-27 Лист2301/5-06/02
Про захист дітей та неповнолітніх

181
27.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

00370/08-24 Лист78/02-12-07
Про монопольне становище комунального 
підприємства

182
11.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національна служба посередництва і примирення

00269/08-35 Розпорядження001-р
Про реєстрацію колективного трудового спору між 
найманими працівниками ЗКП 
міськелектротранспорту "Запоріжелектротранс" м. 
Запоріжжя і генеральним директором ЗКМ 
міськелектротранспорту "Запоріжелектротранс" м. 
Запоріжжя

183
09.01.2014від

№
від 14.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00310/08-36 Лист1/94/22-14
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової програми розвитку державної 
служби на період 2016 року

184
11.01.2014від

№
від 16.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00334/08-36 Лист5/80/22-14
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додаток 25 до постанови КМУ від 
14.08.2013 № 703 та визнання таким, же втратило 
чинність, розпорядження КМУ від 21.03.2012 № 
143"

185
16.01.2014від

№
від 17.01.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Фонд державного майна України

00195/08-21 Лист10-16-16658
Про перелік потенційних об`єктів оренди

186
26.12.2013від

№
від 13.01.2014
№ 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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