
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.01.14 по 31.01.14

Ф21-КА
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

00615/08-10 Депутатське звернення32
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про погашення кредиторської заборгованості по 
іпотечним кредитам

1
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00687/08-10 Депутатське звернення10
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про виділення коштів на придбання медичного 
обладнання

2
25.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00688/08-10 Депутатське звернення04-05/5-60
НДУ СИМОНЕНКО П.М.
Про звернення Волконського І.В. щодо вирішення 
проблемних питань смт. Кушугум

3
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00689/08-10 Депутатське звернення41
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.  (Ємельяненку В.А.)
Про надання інформації щодо підприємств регіону, 
які випускають товари, що підпадають під 
обов`язкове декларування зміни ціни товарів

4
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00770/08-10 Депутатське звернення04-03/5-135/143
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про звернення гр. Ракші Л.О. щодо ціни на 
підключення централізованого газопостачання

5
25.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання
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00675/08-22 Лист4
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про виплату заборгованості за перевезення 
пільгових категорій пасажирів

6
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Заявник

00623/08-32 Листб/н
Д`ЯЧКОВ А.В.
Про надання дозволу на розробку проекту  
землеустрою

7
25.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00725/08-32 Лист1
ПП КАНІЦЕЦЬ І.В.
Про надання в оренду земельної ділянки

8
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

00627/08-43 Лист908/3106/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
Про розгляд апеляційної скарги

9
27.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00658/08-24 ЛистРСС-88
ДП УДНДІПМ "ДНІПРОМІСТО"
Про містобудівну документацію

10
16.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00672/08-32 Лист158-05/98
ДУ "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ"
Про охорону родючості та екологічної безпеки 
грунтів

11
22.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00691/08-26 Лист1-6
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про проведення ІІІ Всеукраїнського конкурсу 
шкільної форми

12
20.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова
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00692/08-23 Лист159
АСОЦІАЦІЯ "ЛІГА МАШИНОБУДІВНИКІВ ТА 
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ "УКРМАШБУД"
Про співробітництво

13
22.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00731/08-26 Лист01-60
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Про направлення на навчання до Академії

14
21.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

00777/08-27 Лист89
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про участь у Всеукраїнському фестивалі сучасної 
естрадної пісні "Пісенний вернісаж-2014"

15
24.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00778/08-27 Лист26
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про участь у ІХ Міжнародному конкурсі-фестивалі 
мистецтв "Закарпатський едельвейс-2014"

16
17.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00729/08-27 Лист35
АСАМБЛЕЯ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ УКРАЇНИ
Про проведення 21.02.2014 заходів з відзначення 
Міжнародного дня рідної мови

17
17.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Посольства

00630/08-33 Лист6132/17-200-106
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про презентацію туристичного потенціалу 
Запорізької області

18
25.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00802/08-33 Лист6132/17-290-154
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про проведення 16-18.09.2014 спеціалізованої 
виставки "Світ металу-2014"

19
31.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди
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00663/08-43 Лист808/7748/13-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття апеляційного провадження

20
17.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00732/08-43 Лист2а-2374/10/0870 9
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування рішення

21
09.04.2013від

№
від 29.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00733/08-43 Лист908/2847/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про порушення апеляційного провадження

22
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00780/08-43 Лист2-47/12
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд апеляційної скарги

23
21.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00659/08-18 Лист0130-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23.01.2014

24
24.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00634/08-03 Постанова15
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 
606

25
15.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00635/08-03 Розпорядження23-р
Про схвалення Концепції розвитку та технічної 
модернізації системи централізованого оповіщення 
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

26
15.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00636/08-09 Доручення48888/4/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про заборгованість із заробітної 
плати

27
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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00637/08-16 Лист730/0/2-14
(А.Богдан) Про міжнародний досвід визначення 
корупційних ризиків 

28
22.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00638/08-09 Доручення2051/0/1-14
(Ю.Бойко) Про надання пропозицій щодо 
обгрунтованості обсягів споживання природного 
газу

29
22.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00639/08-09 Доручення2050/0/1-14
(О.Вілкул) Про забезпечення сталого 
функціонування систем життєзабезпечення

30
22.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00640/08-09 Доручення21862/149/1-12
(Ю.Бойко) Про будівництво з`єднувального каналу 
між Азовським морем та Молочним лиманом

31
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00641/08-09 Доручення17147/9/1-12
(О.Вілкул) Про удосконалення проведення оцінки  
діяльності місцевих органів виконавчої влади

32
25.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00642/08-09 Доручення1185/1/1-14
(О.Вілкул) Про стан справ на ДПІ 
"Запоріжцивільпроект"

33
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ паперовий паперова

00653/08-49 Доручення99/0/1-14-ДСК
(О.Вілкул) Про посилення охорони 
адміністративних будівель

34
27.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00693/08-49 Витяг з протоколуВП 5
(М.Азаров) 2. Про заходи, спрямовані на 
врегулювання суспільно-політичної ситуації, що 
склалася в України

35
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00694/08-49 Постанова18
Про внесення змін до Порядку проведення 
додаткових заходів захисту безпеки громадян

36
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова
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00695/08-03 Постанова978
Про схвалення основних прогнозних 
макропоказників економічного і соціального 
розвитку України на 2014 рік

37
18.12.2013від

№
від 29.01.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00696/08-04 Протокол наради 
(засідання)

2577/0/1-14
(М.Азаров) Протокол наради у Прем`єр-міністра 
України М.Я.Азарова 20.01.2014

38
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00697/08-09 Доручення44752/10/1-12
(С.Арбузов) Про заходи, спрямовані на розвиток 
галузі тваринництва

39
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00698/08-09 Доручення1760/1/1-14
(К.Грищенко) Про стан виконання Постанови ВРУ 
від 09.02.2010 № 1859 "Про внесення змін до 
Постанови ВРУ "Про невідкладні заходи щодо 
збереження цілісності лікувального комплексу 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні 
"Охматдит

40
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00699/08-09 Доручення24354/86/1-13
(С.Арбузов) Про фінансування заходів щодо 
проведення у 2014 році в Україні Року учасників 
бойових дій на території інших держав

41
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00700/08-09 Доручення37006/5/1-13
(В.Забарський) Про практику застосування 
земельного законодавства

42
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00701/08-09 Доручення51622/1/1-13
(С.Арбузов) Про банкрутство ПАТ "АЗМОЛ"

43
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00702/08-09 Доручення928/1/1-14
(О.Вілкул) Про інтенсифікацію міжрегіональної 
співпраці

44
25.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00703/08-09 Доручення2016/1/1-14
(С.Арбузов) Про проведення засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМУ

45
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

00704/08-04 Витяг з протоколуВП 4
(М.Азаров) 7.3. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення сталого функціонування систем 
життєзабезпечення

46
22.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00705/08-16 Лист921/0/2-14
(В.Дубовик) Про звернення директора ДП 
"Екопром" ПФ "Амитекс" щодо вирішення 
конфліктної ситуації

47
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00767/08-03 Рішення Ради регіонів1072-р
Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку електронного урядування в 
Україні

48
25.12.2013від

№
від 30.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00768/08-09 Доручення2557/1/1-14
(М.Азаров) Про надання анонсів найважливіших 
заходів та подій, що потребують висвітлення у ЗМІ

49
27.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00769/08-09 Доручення1753/1/1-14
(М.Азаров) Про основні напрями реалізації 
державної політики у сфері забезпечення сталого, 
збалансованого розвитку регіонів... (26.12.2013)

50
28.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00791/08-03 Постанова982
Про затвердження Порядку видачі дозволу на 
переведення земельних лісових ділянок до 
нелісових земель у цілях, пов`язаних із веденням 
лісового господарства, без їх вилучення у 
постійного лісокористувача або відмови в його 
видачі, переоформлення, видачі дубліката 
зазначеного дозволу

51
18.12.2013від

№
від 31.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00792/08-03 Постанова28
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

52
22.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00793/08-03 Постанова27
Про внесення змін до пункту 4 Порядку оренди 
житла з викупом

53
22.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00794/08-03 Постанова19
Про внесення змін до постанови КМУ від 
28.11.2011 № 1240

54
15.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00795/08-09 Доручення51574/3/1-13
(О.Вілкул) Про  персональний склад Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

55
29.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00796/08-09 Доручення1820/1/1-14
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України Про Державний бюджет України на 2014 
рік

56
29.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

00667/08-22 Лист26-335/1.5-14
Про укладання підприємствами теплокомуненерго 
договорів на поставку газу у 2014 році

57
28.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

00647/08-32 Лист5/3-09/399-14
Про облік територій та об`єктів ПЗФ

58
17.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00685/08-32 Листб/н
Про відзначення 02.02.2014 Всесвітнього дня 
водно-болотних угідь

59
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00718/08-21 Лист5/2-15/580-14-М
Про передачу державного майна

60
22.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

00713/08-33 Лист4001-05/1610-08
Про Стратегію залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги і 
співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями

61
17.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00728/08-33 Лист3921-06/1139-08
Про оцінку економічної ефективності 
інвестиційного проекту

62
14.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00788/08-22 Лист3822-08/3339-08
Про проведення детального аналізу роботи галузі 
машинобудування та радіоелектроніки 

63
29.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00798/08-33 Лист2802-08/2227-08
Про проекти транскордонного співробітництва

64
22.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00633/08-22 Лист370/25/14-14
Про надання інформації щодо існування 
маршрутної мережі

65
27.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00664/08-27 Лист151/7/13-14
Про стипендії Президента України для молодих 
майстрів народного мистецтва на 2015 рік

66
24.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00734/08-36 Лист19/7-4/43-14
Про надання інформації щодо потреби в кадрах 

67
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

00673/08-37 Лист1/11-590
Про нагородження Зрожевської А.Я.

68
20.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00801/08-28 Лист13-10/03/2962
Про стан використання медичного обладнання

69
30.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

9



№
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

00619/08-36 Лист15/4-1-21
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу, до компетенції якого відносяться 
питання розвитку промисловості регіону

70
21.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00714/08-22 Лист13/3-2-138
Про надання інформації щодо виконання 
підприємствами зобов`язань, взятих ними 
відповідно до Меморандуму 

71
22.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00613/08-24 Лист7/19-893
 Про надання інформації щодо  інвентаризації 
об`єктів незавершеного будівництва 

72
05.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00614/08-20 Лист7/7-926
Про надання інформації щодо можливості 
фінансування місцевих бюджетів у спів 
фінансуванні

73
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00629/08-46 Лист7/17-818
Про надання інформації щодо кількості інвалідів 
війни, які перебувають на квартирному обліку

74
23.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00631/08-34 Лист7/19-965
Про надання інформації щодо розрахункового 
обсягу субвенції  на фінансування заходів 
соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

75
25.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00632/08-22 Лист7/12-963
Про надання проектних пропозицій з 
енергоефективності та довкілля

76
25.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00665/08-24 Лист7/20-990
Про моніторинг фінансово-економічного стану 
підприємств житлово-комунального господарства

77
27.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

00666/08-24 Лист7/20-989
Про визначення обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

78
27.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00669/08-24 Лист7/14-1027
Про надання інформації щодо розроблення 
(оновлення) та затвердження містобудівної 
документації

79
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00670/08-24 Лист7/17-717
Про протокол Міжвідомчої комісії з розгляду 
пропозицій щодо формування переліку об`єктів 
житлового будівництва

80
21.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00671/08-24 Лист7/11-510
Про встановлення приладів технологічного обліку 
на джерелах теплогенерації

81
16.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00678/08-24 Лист7/15-449
Про експертизу проектів будівництва

82
15.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00684/08-24 Лист7/21-736
Про можливість перепоховання Шульги Ф.І.

83
21.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00763/08-24 Лист7/14-964
Про надання інформації щодо уповноваженого 
органу з містобудування

84
27.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00785/08-24 Лист7/18-927
Про надання інформації у сфері інженерного 
захисту територій населених пунктів

85
24.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00617/08-30 Лист700/0/14-14/57
Про надання інформації щодо кількості дітей-сиріт 
та дітей позбавлених батьківського піклування

86
23.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00648/08-35 Лист518/0/14-14/014
Про погодження проекту Закону України "Про 
соціальну роботу та соціальні послуги"

87
17.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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00649/08-29 Лист527/0/14-14/57
Про надання інформації щодо виконання  
Державної цільової соціальної програми підтримки 
сім`ї 

88
20.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00686/08-35 Лист894/0/14-14/10
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.01.2014
Про стан соціальної сфери

89
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00690/08-35 Лист619/0/14-14/24
Про використання в роботі наказу Мінсоцполітики 
від 22.01.2014 №31

90
22.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00711/08-35 Лист624/0/14-14/014
Про створення регіональної Ради з координації 
роботи щодо надання волонтерської допомоги, 
шефської підтримки установам та закладам 
системи соціального захисту населення та інших 
рад

91
22.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00712/08-35 Протокольне рішення48/0/22-14
Протокольне рішення за результатами селекторної 
наради 21.01.2014

92
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00800/08-29 Лист979/0/14-14/57
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу відповідального за проведення 
процедури встановлення статуту особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми

93
30.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

00676/08-20 Лист31-07220-05-21/
Про видатки на утримання фінансових органів

94
21.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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00677/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про показники місцевих бюджетів на 2014 рік

95
17.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00772/08-20 Лист31-05150-05-21/
Про надання інформації щодо виконання 
бюджетної програми за КПКВК 7711800

96
29.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00799/08-20 Лист31-1800003-21/1
Про підтримку інформаційно-аналітичних систем 
місцевих фінансових органів

97
29.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00622/08-22 Лист02-0477/27
Про включення до переліку об`єктів ремонт доріг в 
м. Бердянськ 

98
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00727/08-24 Рішення19
Про встановлення тарифів ТОВ "НВФ МІДА, лтд" 
на виробництво, транспортування, постачання 
теплової енергії

99
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00812/08-32 Лист02-16/68-2
Про взаємодію з управлінням Держземагенства у 
Мелітопольському районі

100
27.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

00710/08-22 Лист08/02-24/00253
Про встановлення тарифів на автобуси в 
звичайному режимі руху

101
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Депутати Запорізької обласної ради

00764/08-10 Депутатське звернення01-14/1
ДОР ТАРАСОВ В.Г.  (Запорожченку А.Г.)
Про звернення Афанасьєва В.І. щодо надання 
допомоги в лікуванні його синів

102
28.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Обласна рада

00771/08-17 Розпорядження9-р
Про скликання тридцять першої позачергової сесії 
обласної ради шостого скликання

103
29.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроенерго"

00786/08-32 Лист04/274
Про затвердження лімітів на утворення на 
розміщення відходів

104
23.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

00737/08-22 Лист51/0446
ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

105
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00738/08-22 Лист51/0444
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

106
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00739/08-22 Лист51/0449
ВАТ МК "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

107
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00740/08-22 Лист51/0454
ПАТ "ЕМЗ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ "
Про недостатні ліміти природного газу на лютий 
2014 р.

108
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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00741/08-22 Лист51/0452
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

109
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00742/08-22 Лист51/0440
ПАТ "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

110
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00743/08-22 Лист51/0447
АТ "МОТОР-СІЧ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

111
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00744/08-22 Лист51/0455
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
МЕТАЛІВ"
Про недостатні ліміти природного газу на лютий 
2014 р.

112
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00745/08-22 Лист51/0457
ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Про недостатні ліміти природного газу на лютий 
2014 р.

113
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00746/08-22 Лист51/0437
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

114
25.02.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00747/08-22 Лист51/0438
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №3"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

115
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00748/08-22 Лист51/0436
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №5"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

116
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00749/08-22 Лист51/0451
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

117
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00750/08-22 Лист51/0443
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КОМБІНАТ 
БУДМАТЕРІАЛІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

118
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00751/08-22 Лист51/0456
МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про недостатні ліміти природного газу на лютий 
2014 р.

119
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00752/08-22 Лист51/0450
ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

120
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00753/08-22 Лист51/0453
ПІДПРИЄМСТВО "БІЛЛА-УКРАЇНА"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

121
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00754/08-22 Лист51/0434
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

122
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00755/08-22 Лист51/0445
УД ППЗ "УКРПОШТА"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

123
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00756/08-22 Лист51/0439
ТОВ "ФАКТОР НАФТОГАЗ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

124
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00757/08-22 Лист51/0441
ПРАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

125
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00758/08-22 Лист51/0442
РВУ "ХАРКІВАВТОГАЗ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

126
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00759/08-22 Лист51/0441
ТОВ "ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ"
Про недостатні ліміти природного газу на лютий 
2014 р.

127
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00760/08-22 Лист51/0448
ДП "ЗТМК"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

128
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00761/08-22 Лист51/0435
ПАТ "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відсутність лімітів природного газу на лютий 
2014 р.

129
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00762/08-22 Лист51/0458
ТОВ "МАЙСТЕР"
Про недостатні ліміти природного газу на лютий 
2014 р.

130
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

00681/08-20 Лист08-113/325
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про випуск пам`ятних монет 

131
23.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00779/08-27 ЛистР4-02/25-47
ЗАПОРІЗЬКА ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ"
Про розміщення зовнішньої реклами

132
28.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00707/08-32 Лист18
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про надання дозволу на користування земельною 
ділянкою по вул. Краснова, 8

133
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00765/08-22 Лист2/01-04-110
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ"
Про погашення заборгованості за виконані роботи
 

134
28.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00782/08-22 Лист05/23
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР"ЄРОУПРАВЛІННЯ"
Про зміни тарифів за перевезення вантажів

135
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00651/08-32 Лист01
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МЕХТІЄВ 
Ш.А."
Про продовження договору оренди землі

136
23.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00679/08-20 Лист1-2701
ТОВ "НВП "ЗЕМЛЯГЕОІНФОРМ"
Про виділення коштів

137
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00708/08-44 Лист26/296
БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про виконання завдань з охорони державного 
кордону України

138
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00787/08-32 Лист07/146
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про затвердження лімітів на утворення на 
розміщення відходів

139
22.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

00805/08-20 Лист23
КП  "СОЦКОМУНЕНЕРГІЯ"
Про виділення коштів

140
30.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00660/08-20 Лист06/85
Про фінансування  з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

141
24.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00626/08-37 Листб/н
ГО ОФІЦЕРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про нагородження Єрмакова С.Ф.

142
20.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00721/08-35 Лист4
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛОБ"ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
Про проведення Благодійного марафону

143
14.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00722/08-27 Лист6
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛОБ`ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
Про проведення урочистих заходів 14.02.2014

144
14.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00723/08-46 Лист5
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛОБ`ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ
Про отримання житла

145
14.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00774/08-28 Лист06/14
"ТОПО І ОПГ"
Про забезпечення медичними препаратами

146
27.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00775/08-28 Лист07/14
ТОПО І ОПГ
Про створення Центру амбулаторного гемодіалізу 
м. Запоріжжя

147
27.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди
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

00781/08-43 Лист321/126/13ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження по цивільній справі

148
25.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Чернігівська ОДА

00717/08-27 Лист07-03/365
Про створення експозиції "Пантеон спалених сіл і 
селищ України" у м.Корюківка Чернігівської 
області

149
23.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00706/08-15 Лист04-01/43
(С.Ларін) Про звернення ТОВ "Солнергія" щодо 
ситуації, яка склалася навколо будівництва 
сонячної електростанції в Запорізькій області

150
27.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00797/08-15 Лист04-01/35
(С.Ларін) Про привітання ювілярів (Боброва В.А.; 
Євчак М.М.; Подгурська Г.Г.; Малиш В.М.; 
Чудновська Т.Ф.)

151
24.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

00643/08-15 Лист32-07/56
(Ю.О.Павленко) Про створення в 2014-2015 роках 
Центрів соціальної підтримки сімей з дітьми

152
23.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

00726/08-20 Лист01-45/169
Про додаткове виділення коштів

153
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00656/08-36 Лист05-29/0060
Про погодження призначення Маковій К.О.

154
22.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ 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

Веселівська райдержадміністрація

00790/08-32 Лист01-01-12/086
Про стан дотримання земельного законодавства на 
території району

155
30.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

00813/08-37 Лист01-15/0124
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Петровій А.П.

156
27.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00806/08-36 Лист020/01-15
Про погодження призначення Малюка О.С.

157
24.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00808/08-36 Лист01-01-29/0078
Про погодження призначення Прохоренко С.Г.

158
30.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00807/08-45 Лист61-35/0090
Про співпрацю з Токмацькою ОДПІ ГУ Міндоходів 
у Запорізькій області

159
29.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій

00814/08-23 Лист62
УПРАВЛІННЯ АПР ТОКМАЦЬКОЇ РДА
Про внесення змін до чинного законодавства щодо 
розширення повноважень управлінь АПР

160
30.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

00680/08-36 Лист3296/01-07/08
Про відповідність займаній посаді Сокола К.В.

161
25.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

00624/08-37 Лист08/051
Про нагородження Рой О.М.

162
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00625/28-37 Лист08/050
Про нагородження Довганя Я.І. (інші)

163
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

00730/08-20 Лист06-10/156
Про подання форми річного звіту за 2013 рік

164
21.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

00736/08-20 Лист01-23/0095
Про фінансування у 2014 році Програми розвитку 
архівної справи у Запорізькій області на 2013-2014 
роки

165
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства

00766/08-36 Лист04-13/013
Про погодження призначення Самбур О.Є.

166
29.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00661/08-36 Лист51/03-17
Про участь у проведенні навчання

167
28.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

00662/08-22 Лист01/4/418
Про виділення дизельного пального

168
27.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління держземагентства у Запорізькій області

00776/08-37 Лист09-07-08/00649
Про нагородження Назірова О.М.

169
29.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00809/08-36 Лист09-07-08/10384
Про погодження списку кадрового резерву

170
27.12.2013від

№
від 31.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

00773/08-41 Лист12/57
Про виділення коштів

171
30.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ 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

00709/08-32 Лист465/110/03-012
ДПІ У ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНІ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про припинення права користування земельною 
ділянкою по вул.Тенісній 8

172
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

00803/08-45 Лист12/2-19/827
Про стан додержання законодавства про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів за 
підсумками 2013 року

173
29.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00810/08-45 Лист12/5-19/856
Про результати перевірок стану правової роботи

174
30.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

00652/08-21 Лист02/20
Про виконання регіональної програми розвитку 
малого і середнього підприємництва в області

175
24.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

00621/08-45 Лист08-02-15-15/600
Про погодження змін до Плану 
контрольно-ревізійної роботи

176
25.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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00735/08-45 Лист08-21-15-15/718
Про погодження внесення змін до плану 
проведення аудитів місцевих бюджетів на 2014 рік

177
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

00657/08-38 Лист01-19/14
Про вилучення документів 21.01.2014

178
22.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

00783/08-37 Лист52/01-39
Про нагородження Степанової Т.П.

179
28.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

00674/08-20 Лист44/ФС
Про виділення коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

180
23.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

00668/08-20 Лист301/01-17
Про оплату платіжних доручень

181
28.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00650/08-45 Лист6/12/03-11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ 
ЗА НАРКОТИКАМИ
Про погодження Плану роботи

182
10.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00804/08-20 Лист05-159
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА ВИРРОБН...
Про оплату платіжних доручень

183
27.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області
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00654/08-41 Подання05/3-13вих-14
Про усунення порушень вимог Земельного та 
Податкового кодексів України, Закону України 
"Про місцеві державні адміністрації", причин цих 
порушень та умов, що їм сприяли

184
25.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00655/08-41 Лист08-11вих-14
Про надання переліку державних та регіональних 
програм

185
27.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00724/08-41 Лист07/1/4-52вих14
Про надання переліку діючих обласних 
екологічних програм

186
28.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

00784/08-41 Лист07/1/2-57вих14
Про проведення перевірок додержання вимог 
Закону України "Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону"  (до 
відома)

187
29.01.2014від

№
від 30.01.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

00720/08-36 Лист17/То/0810-14
Про надання інформації щодо проблемних питань, 
які виникають в процесі роботи кадрових служб

188
29.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

00815/08-36 Лист114/2/59-14
Про погодження списку кадрового резерву

189
17.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

00789/08-28 Лист04.02-10/57-1
Про дотримання температурного режиму в дитячих 
навчальних закладах

190
28.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

00683/08-46 Лист211/03/24-14
Про надання списків учасників бойових дій на 
території інших держав

191
23.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова
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Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

00719/08-21 Лист599/0/20-14
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з виконання у 
2014 році Національної програми сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні"

192
23.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

00811/08-28 Лист22.2/354/Хн
Про протокольне рішення засідання Національної 
ради від 15.01.2014

193
03.01.2014від

№
від 31.01.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00628/08-22 Лист8-01/11/5-14
Про надання проектних пропозицій з 
енергоефективності та довкілля

194
25.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00645/08-22 Лист192-02/10/5-13
Про конкурс дитячої творчості "Діти за чисту 
енергію"

195
22.01.2014від

№
від 28.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00646/08-22 Лист195-02/10/5-13
Про конкурс студентської творчості "Плакатом по 
витратах"

196
29.11.2013від

№
від 28.01.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

00618/08-26 Лист120/10-14
Про отримання устаткування

197
20.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

00620/08-27 Лист63/7/11-14
Про обласну програму поліпшення 
кінообслуговування населення

198
20.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів
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00616/08-27 Лист232/50/2-14
СЕМІНАР 16-17.04.2014
Про участь у семінарі

199
24.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00644/08-36 Лист11/80/22-14
Про надання інформації щодо проведення конкурсу 
на заміщення вакантної посади

200
23.01.2014від

№
від 27.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00715/08-36 Лист12/94/22-14
Про надання інформації щодо ведення обліку 
державних органів, установ та організацій, керівні 
працівники та спеціалісті яких віднесені до 
категорії держслужбовців

201
23.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00716/08-36 Лист14/80/22-14
Про проведення щорічної оцінки держслужбовців

202
24.01.2014від

№
від 29.01.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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