
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.07.14 по 18.07.14

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05549/08-01 Постанова1546-VII
Про затвердження Положення про акредитацію 
журналістів і технічних працівників ЗМІ при ВРУ

1
01.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05550/08-01 Постанова1582-VII
Про призначення Котенко К.С. на посаду члена 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення

2
04.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05551/08-01 Постанова1583-VII
Про призначення Ільяшенка О.Б. на посаду члена 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення

3
04.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05552/08-01 Постанова1585-VII
Про призначення Черниша О.М. на посаду члена 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення

4
04.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05553/08-01 Постанова1584-VII
Про призначення Герасим'юк О.В. на посаду члена 
Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення

5
04.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05554/08-01 Постанова1550-VII
Про відзначення 700-річчя мечеті-медресе хана 
Узбека

6
01.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова



№
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

05555/08-01 Постанова1548-VII
Про відзначення 25-ї річниці створення 
громадсько-політичної організації "Народний Рух 
України за перебудову"

7
01.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05556/08-01 Закон України1543-VII
Про внесення зміни до статті 13 Закону України 
"Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей"

8
20.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05557/08-01 Закон України1533-VII
Про внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо кримінальної відповідальності за 
фінансування сепаратизму

9
19.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05558/08-01 Закон України1538-VII
Про внесення зміни до статті 10 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту"

10
19.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05559/08-01 Закон України1534-VII
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2014 
рік

11
19.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05560/08-01 Закон України1333-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2014 рік

12
17.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05561/08-01 Закон України1507-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України 

13
17.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05562/08-01 Закон України1509-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2014 рік

14
17.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

2
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05563/08-01 Закон України1519-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав інвалідів

15
18.06.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05564/08-01 Закон України1587-VII
Про внесення змін до Закону  України "Про банки і 
банківську діяльність" щодо визначення 
особливостей корпоративного управляння в банках

16
04.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05565/08-01 Закон України1586-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запобігання негативному впливу на 
стабільність банківської системи

17
04.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05715/08-14 Лист08/15-530
Про дотримання вимог чинного законодавства

18
14.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Народні депутати України

05567/08-10 Депутатське звернення20 65788
НДУ АБДУЛЛІН О.Р.
Про звернення Ярошенко Н.С. щодо надання 
допомоги на лікування

19
08.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05568/08-10 Депутатське звернення301-2/389
НДУ КАРТАШОВ Є.Г.
Про зміну статусу об`єкту природно-заповідного 
фонду

20
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05604/08-10 Депутатське звернення20 65954
НДУ ЛУК`ЯНЧУК Р.В.
Про звернення Сухої Т.В. щодо сприяння в 
отриманні путівки на лікування до санаторію 
"Бердянськ"

21
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05618/08-10 Депутатське зверненняб/н
НДУ ДУДКА О.І.   (Гончаруку П.А.) 
Про погашення кредиторської заборгованості ПП 
"Градобуд"

22
15.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3



№
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

05713/08-33 Лист677
ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ПАЛАТА 
ТОРГІВЛІ, КОМЕРЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ В 
УКРАЇНІ
Про співпрацю з провінцією Меланже Республіки 
Ангола

23
07.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05573/08-20 Лист77001-04/656
ДННУ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про проведення 17-18.07.2014 робочої поїздки

24
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05647/08-27 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"АЗОВСЬКИЙ ПРОРИВ"
Про проведення фестивалю 24-26.07.2014

25
04.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05648/08-27 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"АЗОВСЬКИЙ ПРОРИВ"
Про сприяння в проведенні фестивалю

26
07.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05656/08-37 Лист01/328
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПАМ`ЯТІ
Про встановлення пам`ятного знаку Карачевському 
С.В.

27
11.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05675/08-22 Лист3/12/07
ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"
Про переобладнання автомобілів

28
14.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

05642/08-38 Лист12697
МПО "МІЖНАРОДНА ЛІГА ЗАХИСТУ ПРАВ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ"
Про співробітництво

29
05.03.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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05643/08-27 Лист519-07
БФ "ВЕЛИКА РОДИНА"
Про культурно-мистецький проект "Шевченку 
200!"

30
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Релігійні організації

05701/08-28 Лист16
МОНАСТИР  СВЯТОГО САВВИ 
ОСВЯЩЕННОГО
Про відмову у наданні медичної допомоги

31
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05588/08-18 Лист1210-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 08.07.2014

32
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05589/08-18 Лист1223-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 09.07.2014

33
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05625/08-18 Лист1237-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11.07.2014

34
12.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05626/08-18 Лист1243-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 12-13.07.2014

35
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05697/08-18 Лист1263-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 07-13.2014

36
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05698/08-18 Лист1268-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію"  у червні 2014 р.

37
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05699/08-18 Лист1260-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 14.07.2014

38
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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05700/08-18 Лист1274-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 15.07.2014

39
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05536/08-09 Доручення26218/0/1-14
(В.Гройсман) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 16.07.2014
Про участь у селекторній нараді

40
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05543/08-09 Доручення33278/7/1-13
(О.Сич) Про надання уточненої інформації щодо 
чисельності осіб за категоріями

41
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05545/08-09 Доручення17451/3/1-14
(В.Гройсман) Про відновлення платоспроможності 
ДП "Хлібна база № 74"

42
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05546/08-16 Лист8828/0/2-14
(О.Семерак) Про виконання вимог частини третьої 
статті 22 Закону України "Про засади запобігання і 
протидії корупції"

43
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05547/08-09 Доручення25452/1/1-14
(Н.Синиця) Про стан соціально-трудових відносин, 
колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у 
червні 2014 року

44
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05548/08-09 Доручення24177/1/1-14
(А.Яценюк) Про додержання вимог бюджетного та 
природоохоронного законодавства при 
розпорядженні та використанні коштів, виділених 
на природоохоронні заходи

45
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05619/08-03 Постанова242
Про внесення змін до постанов КМУ від 31.03.2001 
№ 426 і від 28.05.2008 № 530

46
09.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

05620/08-09 Доручення24757/1/1-14
(В.Гройсман) Про забезпечення виконання 
платіжних доручень органами Державної 
казначейської служби

47
12.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05621/08-09 Доручення25858/1/1-14
(А.Яценюк) Про розбронювання матеріальних 
цінностей

48
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05651/08-09 Доручення05651/08-09
(А.Яценюк) Про визначення переліку об`єктів, що 
потребують першочергової відбудови у звільнених 
від терористів населених пунктів

49
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05665/08-03 Постанова647-р
Про затвердження плану першочергових заходів з 
подолання корупції

50
02.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05666/08-04 Протокол26722/0/1-14
(В.Гройсман) Про комплексне вирішення питань 
забезпечення першочергових потреб осіб 
внутрішньо переміщених в межах країни

51
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05667/08-09 Доручення23769/1/1-14
(А.Яценюк) Про виділення коштів з резервного 
фонду

52
14.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05689/08-09 Доручення25365/1/1-14
(В.Гройсман) Про стан мобілізаційного резерву 
медичного призначення

53
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05690/08-16 Лист9119/0/2-14
(О.Паракуда) Про кандидатуру на посаду 
начальника ГУ Держземагенства в Запорізькій 
області

54
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05691/08-09 Доручення19681/3/1-14
(О.Паракуда) Про подальше використання 
земельної ділянки та військового майна

55
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

7



№
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

05692/08-09 Доручення25387/1/1-14
(А.Яценюк) Про утворення оргкомітету та 
затвердження плану заходів щодо  відзначення 25-ї 
річниці створення громадсько-політичної 
організації "Народний Рух України за перебудову"

56
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05693/08-09 Доручення24716/1/1-14
(О.Паракуда) Про звернення митрополита 
Чернівецького і Буковинського Онуфрія та 
митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела

57
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05714/08-09 Доручення19884/16/1-14
(В.Гройсман) Про погашення заборгованості з 
різниці в тарифах

58
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

05597/08-22 Лист26-3131/1.4-14
Про відключення від газопостачання ОСББ 
"Дружний будинок"

59
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05598/08-22 Лист26-3129/1.4-14
Про відключення від газопостачання 
ОСББ"Вершина"

60
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05599/08-22 Лист26-3126/1.4-14
Про відключення від газопостачання Концерна 
"Міські теплові мережі"

61
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05600/08-37 Лист17-3212/1.7-14
Про нагородження Гнатюка В.П.

62
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05724/08-22 Лист26-3246/1.4-14
Про перелік підприємств, з якими укладені 
договори купівлі-продажу природного газу

63
14.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

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

05610/08-18 Лист5/1-5/8351-14
Про розгляд звернення Скрипченко Л.З.

64
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05725/08-32 Лист5/3-8/8360-14
Про надання інформації щодо сайту на якому 
розміщені перелік видів тварин, рослин, грибів та 
рослинних угруповань, що підлягають особливій 
охороні на відповідних територіях

65
10.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05726/08-32 Лист5/3-9/8473-14
Про розгляд альтернативного проекту будівництва 
з'єднувального каналу Азовське море - Молочний 
лиман

66
11.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство культури

05652/08-27 Лист1517/7-1/14-14
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заході щодо розвитку 
культури і мистецтва в країні на середньострокову 
перспективу"

67
07.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05576/08-29 Лист4599/4.3
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 29.07.2014
Про участь у Форумі

68
08.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

05681/08-44 Лист220/5050
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
забезпечення житлом сімей загиблих, померлих і 
безвісно зниклих військовослужбовців під час 
окупації АР Крим, м. Севастополя та в ході 
підготовки, участі в антитерористичній операції, 
які потребують поліпшення житлових умов"

69
11.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

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

05583/08-26 Лист1/9-355
Про надання інформації щодо ліквідованих, 
реорганізованих та тих загальноосвітніх 
навчальних закладів які тимчасово призупинили 
свою діяльність

70
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05617/08-26 Лист1/9-356
Про реалізацію  Рекомендацій парламентських 
слухань на тему: "Доступність та якість загальної 
середньої освіти: стан і шляхи поліпшення"

71
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05570/08-24 Лист7/6-8195
Про склад колегії Мінрегіону

72
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05579/08-24 Лист7/6-8312
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 17.07.2014
Про участь у селекторній нараді

73
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05595/08-24 Лист7/9-7959
Про передачу Західного групового водоводу

74
04.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05673/08-18 Лист7/6-8491
Про надання інформації щодо звернень громадян у 
сфері регіонального розвитку, будівництва, 
архітектури, містобудування та ЖКГ

75
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05707/08-46 Лист7/19-
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом та надання земельних ділянок сім`ям 
військовослужбовців та працівників 
правоохоронних органів, які загинули під час 
проведення АТО

76
17.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05708/08-35 Лист7/19-8586
Про надання переліку приміщень, наданих для 
тимчасового розміщення громадян, що 
переселяються, та стан таких об`єктів

77
17.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

05578/08-29 Лист7210/0/14-14/115
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей

78
07.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05587/08-35 Лист7195/0/14-14/19
Про зняття з контролю доручення КМУ від 
10.01.2006 № 68393/1/1-05

79
07.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05593/08-35 Лист7429/0/14-14/021
Про скасування моніторингу створення робочих 
місць

80
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05594/08-35 Лист7466/0/14-14/100
Про розміщення в ЗМІ  інформації щодо  
соціального забезпечення громадян України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території 
та районів проведення антитерористичної операції

81
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05611/08-29 Лист6746/0/14-14/115
Про виділення путівок до ДП "УДЦ "Молода 
гвардія"

82
26.06.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05577/08-21 Лист31-16040-06-21/
Про передачу державного майна

83
08.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05633/08-20 Лист31-07010-05-7/1
Про сприяння в  робочій поїздці експертів 
17-18.07.2014

84
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05586/08-20 Лист03-4291/26
Про оплату платіжних доручень

85
14.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05660/08-21 Лист06-4140/40
Про надання роз`яснення щодо порядку складання 
адміністративних протоколів

86
07.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05663/08-20 Лист01-4280/26
Про оплату платіжних доручень

87
11.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05721/08-37 Лист01-4376/23
Про нагородження Богданова І.Т.

88
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05722/08-37 Лист01-4377/23
Про нагородження Яланської О.В.

89
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05662/08-20 Лист09999/02-19/08
Про сприяння в оплаті виконаних дорожніх робіт

90
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05710/08-32 Лист01/02-32/02084
Про врегулювання земельних відносин

91
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05537/08-10 Депутатське звернення02-104
ДОР КЮРЧЕВ В.М.
Про подальший розвиток та відродження мови, 
освіти і культури болгар Запорізької області

92
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Обласна рада

05671/08-17 Лист2414/01-11
Про виділення коштів

93
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05672/08-17 Лист01-26/0639
Про надання інформації щодо видатків 
передбачених для закладів охорони здоров`я

94
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05682/08-17 Розпорядження79-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
облради від 18.06.2013 № 74-р "Про створення 
Регіональної дорадчої ради Національного 
конгресу місцевого самоврядування України в 
Запорізькій області"

95
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05688/08-17 Лист01-26/0642
Про терміни дії контрактів з керівниками 
комунальних установ

96
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05718/08-17 Лист01-26/0650
Про підготовку проектів рішень на чергову сесію 
облради

97
17.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05719/08-17 Лист01-26/0647
Про виділення коштів

98
17.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

05680/08-22 Лист1/08-01-473
Про переатестацію автостанцій

99
16.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05650/08-22 Лист53/5163
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

100
15.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05704/08-22 Лист53/5215
Про затвердження Графіку переведення 
підприємств на резервні види палива

101
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05638/08-22 Лист001-44у/10065
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

102
09.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05677/08-22 Лист007-41/10455
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

103
16.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

05685/08-20 Лист1/1-90-31
Про виділення коштів 

104
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Банки

05574/08-20 Лист22-007/2957
УПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку України

105
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

05640/08-44 Лист721-3142
Про підключення до центрального 
електроживлення

106
15.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

05670/08-44 Лист613
В/Ч А3840
Про виділення обладнання

107
14.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька АЕС

05571/08-32 Лист08-30/15619
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки в смт. Кирилівка Якимівського р-ну

108
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

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

05703/08-22 Лист151
Про приведення залізничного переїзду до вимог 
нормативних документів

109
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

05627/08-18 Лист01/3570
Про звернення голови первинної профспілкової 
організації підприємства Морозова С.В.

110
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05683/08-18 Лист03/3620
Про звернення голови первинної профспілкової 
організації підприємства Морозова С.В.

111
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05575/08-20 Лист15
ТОВ "МЕНЕДЖЕС-СОЛАРПАРК ПРИМОРСЬК"
Про скасування податкової вимоги

112
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05581/08-24 Лист315
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

113
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05630/08-22 Лист93
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про видачу нових дозволів

114
01.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05636/08-22 Лист063
ТОВ "АТП-12307"
Про оплату праці на підприємстві

115
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05637/08-24 Лист04/1457
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про зміни у відомостях 

116
08.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05644/08-22 ЛистТОВ "7
ТСТ "ЕНЕРГО"
Про співробітництво

117
24.06.2014від

№
від 15.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05646/08-24 Лист1962
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

118
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05655/08-32 Лист11
ТОВ "МІСТРАЛЬ-П"
Про надання дозволу на викуп частини земельної 
ділянки

119
14.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05669/08-32 Листб/н
ТОВ "ЛІСОВА ПОЛЯНА"
Про укладання мирової угоди

120
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05678/08-32 Лист06-02/106
ТОВ "РП "БРИЗ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок

121
16.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05694/08-22 Лист064
ТОВ "АТП-12307"
Про затвердження паспорту маршруту

122
17.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05720/08-37 Лист3/01-215
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" 
Про нагородження Гусарової С.М. (інші)

123
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05541/08-43 Лист63-1610вих-14
ПРОКУРАТУРА ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про позовну заяву

124
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05601/08-20 Лист113
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВКП ДП "УКРДІПРОДОР"
Про погашення дебіторської заборгованості

125
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05602/08-24 Листб/н
ОСББ "ПРЕСТИЖ 52"
Про порушення права взяття житлового комплексу 
на баланс

126
15.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05612/08-32 Лист415
ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(Банівська сільрада)

127
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05613/08-32 Лист414
ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(Банівська сільрада)

128
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05614/08-32 Лист416
ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(Приморська міськрада)

129
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05615/08-32 Лист418
ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(Бонівська сільрада)

130
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05616/08-32 Лист417
ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(Вячеславська сільрада)

131
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05634/08-23 Лист424
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про переведення будинків сільських мешканців на 
опалення електрикою

132
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
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

05635/08-23 Лист423
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про переведення будинків сільських мешканців на 
опалення електрикою

133
01.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05649/08-35 Лист116
ЗАПОРІЗЬКИЙ ВКП ДП "УКРДІПРОДОР"
Про погашення  заборгованості із заробітної плати

134
15.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05654/08-24 Лист702
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" ТМР
Про встановлення нормативу перерахунку коштів

135
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05661/08-35 Листб/н
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
В ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ Р-НІ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про список застрахованих осіб

136
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05679/08-43 Лист78-1439вих-14
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Позовна заява про визнання незаконним та 
скасування рішення

137
08.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05695/08-24 Лист63
КП "ПАВЛІВСЬКИЙ СІЛЬКОМУНГОСП"
Про відключення від водопостачання

138
17.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05696/08-32 Листб/н
ФОП ТРУСОВА Л.А.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

139
09.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05712/08-22 Лист3825/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про відключення від газопостачання

140
17.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

05723/08-32 Листб/н
ТОВ "ФЕК "КІННИЙ ТЕАТР ЗАПОРОЗЬКІ 
КОЗАКИ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

141
18.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05729/08-32 Лист17/07-Е2-20/14
ПП "ЦОЙС"
Про публікацію в газеті "МИГ"

142
17.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

05629/08-24 Лист07/15
Про звернення ОСББ "Проспект" щодо передачі 
будинку № 44 по пр. Леніна у м. Запоріжжя на 
баланс ОСББ

143
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05645/08-37 Лист17
Про утворення ГО Народна рада Запоріжжя та 
Запорізької області

144
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05605/08-32 Лист411
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РО УТМР"
Про надання в користування мисливських угідь

145
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05684/08-27 Лист00107/14-зв
КОАЛІЦІЯ КОЗАЦЬКИХ ТА ІНШИХ ГО 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про передачу земельної ділянки та виділення 
приміщення

146
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Спортивні товариства

05572/08-36 Лист487
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ПЛАВАННЯ
Про кандидатуру Бондаренко С.М.

147
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

05631/08-43 Лист317/2521/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 29.07.2014 
за позовом до Натарової Л.В.

148
15.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05632/08-43 Лист318/1162/14-ц
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Судова повістка про виклик до суду на 23.07.2014 
за позовом до Гановського П.В.

149
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05653/08-32 Лист237
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

150
14.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05622/08-15 Лист03-01/196
Про використання захищеного 
відеоконференц-зв`язку

151
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05668/08-15 Лист41-01/2252
(Рафальський) Про продовження виконання п.2 ст.4 
Указу Президента України від 11.04.2012 № 257

152
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05716/08-49 Лист02-01/1861ДСК
(Б.Ложкін) Про формування та 
матеріально-технічне забезпечення батальйонів 
територіальної оборони 

153
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

05728/08-20 Лист01-23/1030
Про оплату платіжних доручень

154
17.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація
20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05607/08-20 Лист01-05/0713
Про оплату платіжних доручень

155
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05609/08-32 Лист1725/05-07
Про звернення ПП "Агрофірма "Росія" щодо 
надання дозволів на розробку проекту землеустрою

156
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05664/08-24 Лист01-11/0933
Про сприяння в отриманні дозвільних документів

157
14.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

05731/08-22 Лист01-16/0689
Про укладання договору на електропостачання

158
18.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05585/08-20 Лист1311/01-20
Про внесення змін до помісячного розпису іншої 
субвенції

159
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05606/08-32 Лист03-12/0382
Про усунення недоліків підрядною організацією

160
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05584/08-22 Лист01-27/0455
Про забезпечення населення скрапленим газом

161
08.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05608/08-36 Лист01-06/428
Про погодження призначення Попової М.П.

162
11.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

21



№
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

05624/08-36 Лист61-35/0696
Про погодження призначення Саврасової О.В.

163
15.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

05580/08-20 Лист01-07/26/0702
Про виділення коштів

164
09.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ 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

05538/08-20 Лист355
МИХАЙЛО-ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГОР-НУ
Про виділення коштів

165
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05539/08-22 Лист02-01-16/279
ЛЮЦЕРНЯНСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГОР-НУ
Про погашення кредиторської заборгованості

166
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05542/08-22 Лист02-01-29/233
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГОР-НУ
Про організацію пасажирських перевезень

167
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05603/08-18 Лист02-01-29/237
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про пасажирські автоперевезення

168
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05676/08-32 Лист277
ЄЛИСЕЇВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИМОРСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання земельної ділянки в оренду

169
05.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Управління капітального будівництва

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05702/08-37 Лист7/1218
Про нагородження Степанюк С.П. (інші)

170
16.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

05706/08-43 Лист22-ц/778/2766/1
Судова повістка про виклик до суду 03.09.2014

171
10.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

05705/08-43 Лист908/2630/13
Про призначення судового засідання 23.07.2014

172
14.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

05639/08-36 Лист2096/05-11/08
Про надання  кандидатури до складу обласної 
комісії

173
01.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія державного 
комітету телебачення і радіомовлення України

05641/08-27 Лист510
Про звернення колективу телерадіокомпанії

174
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Міністерство соціальної політики паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05686/08-20 Лист545/ф
Про оплату платіжних доручень

175
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05711/08-44 Лист607
Про проведення ремонту автомобіля

176
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

05657/08-37 Лист56-р
Про нагородження Бабічева В.П.

177
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості
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05658/08-35 Лист2614/01-18
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про масове вивільнення

178
11.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05732/08-41 Лист19-р
Про звернення Михайлівської сільради 
Вільнянського р-ну щодо пасажирських 
автоперевезень

179
17.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05733/08-41 Лист19-178-14
Про злочинну халатність та порушення Закону 
України

180
18.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05687/08-32 Лист22/1101
Про реєстрацію права власності за державою 
земельної ділянки

181
15.07.2014від

№
від 17.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Територіальна інспекція з питань праці у Запорізькій області

05623/08-35 Лист01-13/2866
Про роботу Інспекції з 01.06 по 01.07.2014

182
10.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Територіальне управління Держінспекції з енергозбереження 
по Запорізькій області

05674/08-22 Лист042-16/10-2014
Про виконання рішень антикризового штабу

183
15.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

05628/08-36 Лист171/ТО0810-14
Про проведення ХVI Всеукраїнської спартакіади 
серед збірних команд державних службовців

184
14.07.2014від

№
від 15.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05717/08-49 Лист59/6/2-789дск
Про передумови до створення надзвичайної 
ситуації з боку ТОВ "Запорізький титано-магнієвий 
комбінат"

185
16.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05730/08-41 Лист59/3/1-1272нт
Про надання допомоги в лікуванні Сороченка О.О.

186
14.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05566/08-39 Лист21-38-3051
Про надання інформації щодо надходження та 
використання коштів загального фонду

187
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

05569/08-44 Лист0.22-5643/0/6-14
Про внесення змін до Інструкції про порядок 
обліку та випуску маломірних суден,...

188
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

05709/08-36 Лист7-5-981
Про надання інформації щодо Грень П.І.

189
09.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна пробірна служба України

05596/08-32 Лист51000-04-06/194
Про проведення інформаціно-роз`яснювальної 
роботи

190
08.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

05592/08-21 Лист5466/0/20-14
Про строки погодження проектів регуляторних 
актів

191
08.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05727/08-21 Лист5639/0/20-14
Про видачу документів дозвільного характеру

192
14.07.2014від

№
від 18.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
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№
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05590/08-27 Лист2872/27/4
Про висвітлення в ЗМІ  питання соціального 
забезпечення громадян України, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції

193
14.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05591/08-27 Лист2870/27/4
Про сприяння проведенню 
інформаційно-роз`яснювальної роботи з питань 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні

194
07.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

05540/08-27 Лист877/4
Про надання інформації щодо дотримання вимог 
чинного законодавства у сфері захисту суспільної 
моралі

195
10.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05582/08-27 Лист889/14
Про направлення Рекомендацій

196
11.07.2014від

№
від 14.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05659/08-27 Лист911/3
Про здійснення контролю за діяльністю 
комп`ютерних клубів та закладів, які надають 
послуги з доступу до мережі Інтернет

197
14.07.2014від

№
від 16.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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