
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.06.14 по 20.06.14

Ф21-КА

№
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04889/08-37 Листб/н
ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Ільїна С.М. (інші)

1
17.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04890/08-37 Листб/н
САМАРДАК Г.В.
Про нагородження Маш"янової Ю.М. (інші)

2
17.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04937/08-37 Листб/н
НІКОЛЕНКО О.В.
Про нагородження Ковпака А.В.

3
19.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04904/08-01 Закон України1304-VII
Про мораторій на стягнення майна громадян 
України, наданого як забезпечення кредитів в 
іноземній валюті

4
03.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04905/08-01 Постанова1327-VII
Про схвалення Рекомендацій парламентських 
слухань на тему: "Доступність та якість загальної 
середньої освіти: стан і шляхи поліпшення"

5
05.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

04906/08-01 Постанова1326-VII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Т.Шевченко як постать світового значення (до 200 
річчя з дня народження)"

6
05.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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04907/08-01 Закон України1275-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення 
оборонно-мобілізаційних питань під час 
проведення мобілізації

7
20.05.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

04809/08-10 Депутатське звернення04-12/12-966(2)
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З 
ОРГЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ
Про звернення керівника ГО "Діти війни і люди 
похилого віку" Старкова В.А. щодо вирішення 
проблемних питань із місцевим управлінням 
житлово-комунального господарства

8
05.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04810/08-10 Депутатське звернення04-24/18-515
КОМІТЕТ З ПИТАНІ НАУКИ І ОСВІТИ
Про звернення Борисенка В.М. щодо законності 
призначення на посаду директора Запорізької 
загальноосвітньої школи-інтернату № 1 Ярової 
Л.Д.

9
06.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Народні депутати України

04808/08-10 Депутатське звернення125/6-166
НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про надання інформації щодо розподілу 
автомобілів швидкої медичної допомоги

10
10.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04874/08-10 Депутатське звернення125/6-193
НДУ ДОНЕЦЬ Т.А.
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та лікування вірусних 
гепатитів на період до 2016 року

11
13.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

04833/08-35 Лист9-1089/14-28
Про надання інформації щодо кількості 
переселенців жителів Донецької та Луганської 
областей

12
11.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

04970/08-32 Листб/н
МАРКОВСЬКИЙ М.С.
Про надання в довгострокове тимчасове 
користування лісової ділянки

13
16.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04827/08-22 Лист1314/8/2/173
ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ"
Про встановлення контролю над пасажирськими та 
вантажними перевезеннями

14
15.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04860/08-32 Листб/н
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Про проведення обліку тваринного світу України

15
06.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04911/08-32 Листб/н
БОРОДАВКО В.Р.
Про надання дозволу на розробку землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки водного фонду 
державної власності

16
18.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04922/08-43 Лист8749/8
ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ КАБА Ю.О.
Про вимогу державного виконавця щодо 
повернення земельної ділянки 

17
13.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04923/08-43 Лист8751/8
ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ КАБА Ю.О.
Про вимогу державного виконавця щодо 
повернення земельної ділянки 

18
13.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04924/08-43 Лист8750/8
ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ КАБА Ю.О.
Про вимогу державного виконавця щодо 
повернення земельної ділянки 

19
13.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

3
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04845/08-18 Лист1040-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 13.06.2014

20
14.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04846/08-18 Лист1030-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 12.06.2014

21
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04882/08-18 Лист1045-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 14-15.06.2014

22
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04942/08-18 Лист1052-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16.06.2014

23
17.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04943/08-18 Лист1055-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 09-15.06.2014

24
17.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04944/08-18 Лист1072-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 17.06.2014

25
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04964/08-18 Лист1081-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 18.06.2014

26
19.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

04816/08-09 Доручення22131/0/1-14
(А.Яценюк) Про функціонування енергетичної 
галузі

27
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04817/08-09 Доручення20587/1/1-14
(В.Ярема) Про будівництво інфраструктури 
контрольних пунктів

28
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

04818/08-09 Доручення22008/1/1-14
(В.Ярема) Про підготовку пропозицій щодо 
нагородження

29
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

4



№
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04819/08-09 Доручення20789/1/1-14
(А.Яценюк) Про розгляд депутатських запитів і 
звернень

30
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04820/08-09 Доручення20756/1/1-14
(А.Яценюк) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у сфері державної 
антикорупційної політики у зв`язку з виконанням 
Плану дій лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України

31
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04879/08-09 Доручення21611/1/1-14
(В.Ярема) Про соціальну підтримку громадян

32
13.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04880/08-09 Доручення19884/5/1-14
(В.Гройсман) Про проведення розрахунків з 
погашення заборгованості з різниці в тарифах

33
13.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04893/08-04 Витяг з протоколуВП 37
(А.Яценюк) 6.2. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення безперебійної роботи телефонних 
"гарячих ліній"

34
11.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04894/08-04 Витяг з протоколуВП 37
(А.Яценюк) 6.5. Рішення з окремих питань щодо 
розв"язання соціально-побутових проблем 
громадян, які переселяються з Донецької та 
Луганської областей

35
11.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04895/08-04 Протокол наради 
(засідання)

22399/0/1-14
(Гройсман) Протокол засідання Антикризового 
енергетичного штабу

36
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04896/08-09 Доручення20545/1/1-14
(А.Яценюк) Про усунення порушень законодавства 
щодо реалізації державних та регіональних 
програм у сфері охорони дитинства

37
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

5



№
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04897/08-09 Доручення21567/1/1-14
(О.Сич) НДУ ДУБІЛЬ В.О.
Про надання інформації щодо 
соціально-економічної ефективності фінансування 
сфери охорони здоров"я

38
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04898/08-09 Доручення21633/1/1-14
(Н.Синиця) Про стан соціально-трудових відносин, 
колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у 
травні 2014 року

39
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04899/08-09 Доручення20501/1/1-14
(В.Гройсман) Про результати ревізії коштів 
субвенції

40
14.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04900/08-09 Доручення17319/22/1-14
(Н.Синиця) Про План заходів зі стимулювання 
роботодавців до збереження та створення робочих 
місць

41
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04901/08-09 Доручення20755/1/1-14
(А.Яценюк) Про внесення змін до Закону України 
"Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі 
документів дозвільного характеру, оформлених 
центральними органами виконавчої влади

42
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04902/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(А.Яценюк) Про нагородження Шкітуна Ю.П.

43
25.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04935/08-09 Доручення21627/1/1-14
(О.Сич) Про державну підтримку засобів масової 
інформації

44
17.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

04807/08-32 Лист5/3-12/7034-14
Про надання інформації щодо поводження з 
озоноруйнівними речовинами

45
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

04814/08-32 Лист6784-14
Про надання інформації щодо ділянок забруднених 
пестицидами 

46
06.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04840/08-32 Лист9-02/565-14
Про заборону мисливства на територіях та об"єктах 
ПЗФ

47
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04813/08-20 Лист2823-05/19368-0
Про надання інформації щодо наявної, 
зареєстрованої в органах Казначейства бюджетної 
заборгованості за 2013 р.

48
11.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04832/08-21 Лист3201-07/18936-0
Про надання інформації щодо стану сплати 
дивідендів

49
06.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04875/08-22 Лист3021-08/20001-0
НАРАДА 25.06.2014
Про участь у нараді

50
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04946/08-33 Лист4113-07/20319-0
Про надання інформації щодо розвитку та 
реалізації експортного потенціалу України

51
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04952/08-33 Лист1301-06/20434-0
НАРАДА 24.06.2014
Про участь у нараді

52
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

04892/08-22 Лист03/32-3832
Про надання переліку всіх ТЕЦ, блок-станцій і 
котелень

53
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

04844/08-22 Лист3983/27/14-14
Про порядок видачі документів дозвільного 
характеру

54
10.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04959/08-22 Лист4107/2/14-14
ВИЇЗНА НАРАДА 24-25.06.2014
Про участь у нараді

55
19.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

04841/08-29 Лист3864/6.4
Про проведення Всеукраїнського туру за мир та 
єдність

56
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

04826/08-44 Лист220/3989
Про надання інформації щодо переліку з"єднань, 
військових частин, військових навчальних закладів, 
установ та організацій ЗСУ

57
11.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

04929/08-26 Лист1/9-320
Про надання інформації щодо виконання 
рекомендацій Комітету ВРУ з питань науки і освіти 
за результатами роботи круглого столу "Освіта 
представників національних меншин України: 
проблеми та шляхи їх вирішення"

58
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

04829/08-49 Лист15.01/207дск
Про затвердження Зведеного переліку суб"єктів 
господарювання до категорій цивільного захисту

59
15.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04811/08-24 Лист7/11-7035
НАРАДА 18.06.2014
Про участь у нараді

60
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04830/08-35 Лист7/19-7043
Про надання оновленої інформації щодо додаткової 
потреби у забезпеченні  житлом  сімей загиблих 
військовослужбовців

61
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04831/08-45 Лист7/19-7037
Про ситуацію в м.Енергодар

62
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04883/08-35 Лист7/19-7128
Про надання оновленої інформації щодо погашення 
заборгованості за проживання в 
санаторно-курортних та інших закладах громадян, 
які переселяються з Кримського півострову

63
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04916/08-46 Лист7/10-7150
Про надання соціального житла громадянам, які 
переселяються з АР Крим, м.Севастополя, 
Луганської і Донецької областей

64
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

04956/08-24 Лист7/14-7277
НАРАДА 25.06.2014
Про участь у нараді

65
19.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04958/08-35 Лист7/32-7287
Про надання інформації щодо відповідальної 
особи, яка відповідатиме за розміщення інформації 
на Інтернет-ресурсі

66
19.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

04851/08-30 Лист6226/0/14-14/57
Про усунення порушень законодавства щодо 
реалізації державних та регіональних програм у 
сфері охорони дитинства

67
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04852/08-35 Лист6256/0/14-14/081
Про надання інформації щодо осіб які звернулися 
за допомогою

68
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04872/08-35 Лист6069/0/14-14/5
Про призначення субсидій за рішенням комісій

69
11.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04873/08-35 Лист6095/0/14-14/18
Про надання інформації щодо виконання положень 
Генеральної угоди 

70
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9



№
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

04884/08-35 Лист6178/0/14-14/021
Про моніторинг створення нових робочих місць

71
13.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04950/08-35 Лист6270/0/14-14
Про порядок надання документів

72
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04853/08-23 Лист01-3555/44
Про призупинення меліоративного відлову водних 
живих ресурсів

73
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04885/08-44 Лист01-3557/40
Про розміщення батальйону "Азов"

74
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04938/08-37 Лист01-3612/23
Про нагородження Ноздріної Л.Ф.

75
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04876/08-38 Рішення203
Про повідомлення директора ГО "Запорізька 
справа"  Мостового В. щодо проведення у 
м.Запоріжжя з 12.06.2014 по 13.07.2014 заходів 
масового відпочинку футбольних уболівальників

76
11.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

04812/08-10 Депутатське звернення03
ДЕПУТАТ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МАКЕДОНСЬКИЙ О.В.
Про звернення Кулик Н.С. щодо забезпечення її 
безкоштовними ліками

77
11.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04886/08-17 Лист1910/01-11
Про фінансування програм

78
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04971/08-17 Лист01-26/0531
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 24.06.2014
Про участь у засіданні

79
20.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

04941/08-24 Лист6949
Про визначення виконавця послуг з 
водопостачання

80
17.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04953/08-24 Лист7023
Про розрахунки за водопостачання виправними 
колоніями

81
19.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

04948/08-22 Лист1/84-96
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про ситуацію на підприємстві

82
16.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

04908/08-37 Лист71/38
Про нагородження Гончаренко Л.В. (інші)

83
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04822/08-37 ЛистЛВ/02-1284
Про нагородження Нефьодова В.В. (інші)

84
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04823/08-37 ЛистЛВ/02-1285
Про нагородження Лободи В.В., Линника В.І.

85
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04836/08-22 Лист14-01/1303
Про проведення обстеження промислового 
майданчику

86
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини
11



№
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

04960/08-44 Лист179
В/Ч А1209
Про встановлення шефських зв"язків

87
16.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04824/08-22 Лист57
ПП "АВТОСВІТ"
Про підвищення тарифів на перевезення пасажирів

88
10.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04847/08-22 Лист104
ТОВ "АЗОВСЬКИЙ ЛИВАРНО МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"
Про підключення до електромереж

89
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04848/08-32 Лист007/06/14
ТОВ "ІММІДЖТОМАЛЕКС"
Про розробку технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

90
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ паперовий паперова

04849/08-32 Лист12/06-1
ТОВ "ЗМ ВКП "УНІКОН"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

91
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04861/08-32 Лист14-0261
ТОВ "ВКФ "ГАРМОНІЯ"
Про надання в оренду земельної ділянки

92
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04913/08-20 Лист42
ПрАТ "ЗАПОРІЖОБЛАГРОБУД"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

93
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04931/08-22 Лист17/6/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про внесення змін до паспортів маршрутів на 
перевезення пасажирів

94
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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04954/08-21 Лист77
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про списання державного майна

95
17.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04966/08-22 Лист62/978
ПАТ "АЗМОЛ"
Про накладання арешту на кошти товариства

96
17.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04968/08-32 Лист427
ТОВ "АГРО-Р"
Про реєстрацію права власності  земельної ділянки

97
19.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

04865/08-43 Лист5454
ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про скасування процесуального документу 

98
29.04.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04909/08-41 Лист40
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Про проведення перевірки у порядку нагляду за 
додержанням і застосуванням законів

99
05.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04910/08-37 Лист76
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ
Про нагородження Тичука П.К.

100
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04921/08-24 Лист403
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

101
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04930/08-20 Лист316
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів га утримання фонду

102
18.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13
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04940/08-32 Лист298
ДП "ВАСИЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання в  користування мисливських угідь

103
29.05.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04957/08-20 Лист94
ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЖАГРОПРОЕКТ"
Про сприяння у погашенні дебіторської 
заборгованості

104
19.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04963/08-22 Листб/н
ФОП ЛУКАШ С.О.
Про затвердження паспортів маршрутів

105
19.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04965/08-32 Лист01-06/311
ДП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

106
19.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04858/08-21 Лист47
ЗГО "ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ТВАРИН "ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУЖЕ"
Про створення притулку для бездомних тварин

107
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04859/08-24 Лист45
ЗГО "ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ТВАРИН "ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУЖЕ"
Про безоплатну стерилізацію тварин

108
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04878/08-21 Лист26
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ТОВАРИСТВО НІМЦІВ 
"ВІДРОДЖЕННЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

109
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04891/08-22 Лист17/06-01
ЗМЕМ ГО "ЕКОЛЮД"
Про ситуацію на ЗДП "Кремнійполімер"

110
17.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04915/08-22 Лист16/06
ГО ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ 
ВИНОХІДНИКІВ ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ
Про програму з енергозбереження

111
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04925/08-18 Лист14-06-17/Л-1
ГО "ЗАПОРІЖЖЯ-ХОРТИЦЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

112
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04932/08-28 Лист23/14
ЗОБФ "ГЕНДЕР ЗЕД"
Про виділення холодильних установок

113
18.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04961/08-21 Листб/н
ГБО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ
Про виділення приміщення

114
12.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Спортивні товариства

04920/08-29 Лист07
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛФЕДЕРАЦІЯ З ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТТУРИ ТА СПОРТУ ГЛУХИХ
Про ознайомлення з порядком встановлення 
стипендій перспективним спортсменам

115
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Суди

04862/08-43 Лист4425/14-вих
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про проведення судових засідань

116
11.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04867/08-43 Лист2/325/7/2014
ПРАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію ухвали у справі №2/325/7/2014

117
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04815/08-15 Лист41-01/1617
(О.Рафальський) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 27.03.2013 № 1-1/711

118
14.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

15
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04881/08-15 Лист03-01/121
(Г.Зубко) Про експлуатацію СІТМ НСКЗ

119
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

04934/08-15 Лист02-01/1706
(Б.Ложкін) Про експлуатацію захищеного 
відеоконференц-зв"язку

120
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Президент України

04903/08-02 Указ529/2014
Про відзначення 18-ї річниці Конституції України

121
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04856/08-32 Лист678/01
Про ставку орендної плати за договорами оренди 
земель державної власності

122
11.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04857/08-37 Лист687/01
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Цьомці Г.А.

123
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04850/08-22 Лист081/01-27
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.05.2014 № 206

124
06.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04936/08-20 Лист01-16/0760
Про оплату платіжних доручень

125
11.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04854/08-28 Лист01-28/240
Про вирішення проблемних питань хронічних 
хворих з гострою нирковою недостатністю

126
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

16
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04888/08-20 Лист01-01-16/0505
Про фінансування об"єкту

127
13.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

04821/08-37 ЛистМ-24/598
Про нагородження Пішкова Ю.В.

128
11.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04855/08-32 Лист1449/01-23
Про продовження терміну договору оренди 
земельної ділянки водного фонду Кушніру С.В.

129
06.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

04917/08-23 Лист61-35/0589
Про проблемні питання сільгоспвиробників району

130
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

04912/08-20 Лист01-11/0349
Про виділення коштів

131
16.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

04939/08-32 Лист1033
СТЕПНОГІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про несплату юридичними особами орендної плати 
за землю

132
16.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04967/08-20 Лист207
СТОРЧІВСЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

133
17.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент охорони здоров`я

04962/08-37 Лист01-ВК/1588
Про нагородження Сіліна К.О.

134
19.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

04887/08-20 Лист5/1038
Про погашення кредиторської заборгованості

135
17.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

04825/08-41 Лист8/2-843
Про посилення охорони приміщень Запорізької 
обласної телерадіокомпанії

136
14.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

04949/08-35 Лист4244/04
Про стан оплати праці автоперевізників

137
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04969/08-35 Лист4282/04
Про стан розрахунків комунальних підприємств з 
Пенсійним фондом України

138
20.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління юстиції

04863/08-43 Лист8628/5
ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження

139
06.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04864/08-43 Лист5452
ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ОРІХІВСЬКОГО РУЮ
Про скасування процесуального документу 

140
29.04.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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04866/08-43 Лист10194/11
ВДВС ВАСИЛІВЧСЬКОГО РУЮ
Про заміну способу та порядку виконання рішення 
суду

141
10.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

04877/08-20 Лист18-65-412
Про погашення заборгованості

142
16.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька обласна федерація роботодавців

04828/08-36 Лист77-ф
Про кадрові призначення

143
16.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04919/08-32 Лист80-ф
Про проблемні питання з питань охорони 
навколишнього природного середовища

144
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

04947/08-44 Лист517
Про виділення коштів на закупівлю бронежилетів

145
19.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

04945/08-43 Лист808/1864/14
Про визнання протиправним та скасування рішення

146
19.05.2014від

№
від 19.06.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

04914/08-20 Лист21/20-80
ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про проведення аудиту ефективності використання 
субвенції

147
12.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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04918/08-28 Лист110/12/03-08
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ ДСКН
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження голови ОДА від 17.05.2011 № 185 

148
11.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04837/08-41 Лист19-5997-11
Про звернення Бердянського міського комітету по 
запобіганню та протидії корупції щодо діяльності 
КП "Архітектурно-планувальне бюро " БМР

149
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

04838/08-41 Лист19-р
Про звернення Бердянського міського комітету по 
запобіганню та протидії корупції щодо діяльності 
КП "Архітектурно-планувальне бюро " БМР

150
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04839/08-41 Лист19-р
Про звернення ЗОГО "Пора" щодо повернення до 
державної власності ОКСТ "Приморський"

151
13.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

04926/08-41 Лист07/1/4-351вих14
Про надання інформації щодо стану використання 
бюджетних коштів, виділених на розвиток 
мінерально-сировинної бази регіону

152
18.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

04927/08-41 Подання07/1/1-1827вих-
Про усунення порушень вимог Законів України 
"Про місцеві державні адміністрації", "Про 
громадські об"єднання", причин та умов, що їм 
сприяють

153
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

04928/08-41 Лист07/1/1-1822вих-
Про постанову щодо проведення перевірки 

154
17.06.2014від

№
від 18.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

04955/08-41 Лист24-19вих14
Про звернення В.Борисенка щодо проведення 
гемодіалізу його сину

155
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова
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04972/08-41 Лист07/2-424вих-19
Про ситуацію в ДП "Бердянський морський 
торговельний порт"

156
20.06.2014від

№
від 20.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

04870/08-20 Лист9-08/121-13914
Про впорядкування бюджетної заборгованості 
минулих років

157
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

04842/08-35 Лист1444/02/212-14
Про покращення рівня доступності

158
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

04834/08-21 Лист4747/0/20-14
Про зняття з контролю доручень КМУ від 
04.03.2011 № 10331/4/1-11 та від 17.03.2011 № 
10331/13/1-11

159
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04835/08-21 Лист4663/0/20-14
Про моніторинг виконання вимог Закону України 
"Про адміністративні послуги"

160
06.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України

04869/08-27 Лист1-6/4421
КРУГЛИЙ СТІЛ 23.06.2014
Про участь у круглому столі

161
13.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

04871/08-34 Лист02-7470/161
Про надання інформації щодо виконання плану 
основних заходів цивільного захисту на 2014 рік

162
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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04868/08-34 Лист02-7455/165
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Положення з організації 
оповіщення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій та організації зв"язку у 
сфері цивільного захисту"

163
12.06.2014від

№
від 17.06.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

04951/08-22 Лист1487/1/5.5-6
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
24.02.2014 № 286-р"

164
18.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04843/08-22 Лист47-01/14/5-14
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об"єктами відновлювальної енергетики та 
альтернативних видів палива 

165
12.06.2014від

№
від 16.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

04933/08-36 Лист89/10/22-14
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ"

166
17.06.2014від

№
від 19.06.2014
№ 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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