
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.07.14 по 31.07.14

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
Народні депутати України

05969/08-10 Депутатське звернення429/02-08-10678
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Назіна О. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування доньки

1
27.06.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05970/08-10 Депутатське звернення429/02-08-10637
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Лехмана В.П. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

2
27.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05971/08-10 Депутатське звернення02-208
НДУ ЛЕОНОВ Е.В.
Про надання інформації щодо забезпечення 
кримських біженців (АТО)

3
18.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05972/08-10 Депутатське звернення152
НДУ ДУБНЕВИЧ Я.В.
Про пошуку тіла полеглого під Зеленопіллям 
Нагорного Ю.В. (АТО)

4
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05973/08-10 Депутатське звернення20 66402
НДУ ЛУК"ЯНЧУК Р.В.
Про звернення Жарикової І.Л. щодо надання 
сприяння у лікуванні доньки

5
23.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05974/08-10 Депутатське звернення07/14-35
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції за 2013 рік

6
23.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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06111/08-10 Депутатське звернення389
НДУ КАПЛІН С.М.
Про зміни в галузі муніципального 
електротранспорту

7
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

06092/08-32 Листб/н
ГИЩУК В.Д.
Про проведення наради 

8
30.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05983/08-41 Лист17/1/1-1220вих-
ПРОКУРАТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання, які залучалися до виконання робіт 
з будівництва Запорізького регіонального 
перинатального центру

9
24.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05990/08-29 Лист2
ФЕДЕРАЦІЯ СТРОНГМЕНУ УКРАЇНИ
Про сприяння в проведенні Чемпіонату Світу з 
стронгмену

10
26.06.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06007/08-33 Листб/н
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
ПРАКТИЧНИЙ ТРЕНІНГ 13-15.08.2014
Про участь у тренінгу

11
24.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06011/08-23 Лист131-224
СОЮЗ ПТАХІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про промислове птахівництво в Україні

12
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06090/08-22 Лист1867/01-6
ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"
Про відновлення залізничних споруд

13
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2
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06109/08-32 Лист3.012-6328
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про право користування земельною ділянкою ЗДП 
"Радіоприлад"

14
25.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06117/08-37 Лист1662/014
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ТА 
СЕЛЕЩНИХ РАД
Про нагородження Шила Ю.В.

15
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські організації

06148/08-38 Лист02-01//з
МГО "ЗЕМЛЯЦТВО ЗАПОРІЖЖЯ"
Про створення на громадських засадах 
"Інвестиційної ради"

16
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства

06088/08-13 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ
Про проведення зустрічі 04.08.2014

17
30.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Релігійні організації

06118/08-31 Лист12/14
РГХ ЦЕРКВИ "НОВЕ ПОКОЛІННЯ - УКРАЇНА"
Про погодження на регійну діяльність

18
28.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Суди

06123/08-43 Лист808/8603/13-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Моісєєва Г.Г.

19
22.01.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05992/08-18 Лист13-30-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 22.07.2014

20
23.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05993/08-18 Лист1354-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24.07.2014

21
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

3
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05994/08-18 Лист1361-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.07.2014

22
26.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06023/08-18 Лист1369-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26-27.07.2014

23
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06102/08-18 Лист1378-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.07.2014

24
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05958/08-03 Розпорядження658-р
Про тимчасове виконання повноважень 
Прем`єр-міністра України

25
24.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

05959/08-09 Доручення27690/1/1-14
(В.Гройсман) Про проведення перевірки 
фінансово-господарської діяльності Оріхівського 
району

26
26.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05960/08-09 Доручення15691/28/1-13
(В.Гройсман) Про відзначення Дня Європи в 
Україні у 2014 році

27
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05961/08-09 Доручення27521/1/1-14
(В.Гройсман) Про прискорення призначень на 
посади керівників окремих територіальних органів 
виконавчої влади

28
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05962/08-09 Доручення01-03/0601
(В.Гройсман) Про передачу цілісного майнового 
комплексу

29
08.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05963/08-09 Доручення277722/1/1-14
(В.Гройсман) Про врегулювання організації 
надання допомоги вимушеним переселенцям (АТО)

30
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4
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05964/08-09 Доручення27721/1/1-14
(В. Гройсман) Про внесення змін до п.3 постанови 
КМУ від 25.06.2014 №213 (АТО)

31
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05965/08-09 Доручення28113/1/1-14
(О.Сич) Про результати аналізу здійснення 
видатків  місцевих бюджетів Дніпропетровської та 
Запорізької областей на дошкільну освіту

32
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05966/08-09 Доручення27850/1/1-14
(О. Сич) Про проведення суцільної інвентаризації 
земель оборони

33
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05967/08-09 Доручення24366/1/1-14
(В.Гройсман) Про сприяння погашенню 
заборгованості перед КТ "ЗЗВА"

34
26.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06074/08-03 Постанова279
Про визнання такою, що втратила чинність, 
постанови КМУ від 03.03.2004 № 226

35
23.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06075/08-04 Витяг з протоколуВП 48
(А.Яценюк) 3.7. Про проекти постанов КМУ

36
17.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

06076/08-04 Витяг з протоколуВП 52
(А.Яценюк) 7.10. Рішення з окремих питань щодо 
обмеження розповсюдження на території України 
окремих програм російського телебачення

37
23.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06077/08-04 Протокол наради 
(засідання)

28654/0/1-14
(О.Сич) Протокол засідання Міжвідомчої комісії з 
питань сприяння розвитку вітчизняного 
книговидання та книгорозповсюдження 
(24.07.2014)

38
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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06078/08-04 Витяг з протоколуВП 15
(А.Яценюк) 35. Про стан дотримання 
розпорядниками бюджетних коштів бюджетного 
законодавства та законодавства з питань державних 
закупівель

39
18.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06079/08-09 Доручення41337/48/1-13
Про інвентаризацію містобудівних, 
топографо-геодезичних, інших документів, які 
містять топографо-геодезичні та картографічні дані

40
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06080/08-09 Доручення26045/1/1-14
(О.Сич) Про здійснення заходів з 
імпортозаміщення та інноваційного розвитку 
базових галузей економіки і регіонів

41
25.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06130/08-09 Доручення27925/1/1-14
(В.Гройсман) Про вжиття заходів, пов"язаних з 
оголошенням та проведенням часткової мобілізації 
(АТО)

42
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06131/08-16 Лист10013/0/2-14
(О.Паракуда) Про взаємовідносини між КП 
"Водоканал" м. Запоріжжя та сількомунгоспами 
Вільнянського р-ну

43
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

06003/08-22 Лист26-4269/1.4-14
Про відключення від газопостачання Концерну 
"Міські теплові мережі"

44
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

06017/08-32 Лист5/1-8/8876-14
Про деякі питання розроблення проектів 
нормативів ГДС забруднюючих речовин у водні 
об`єкти із зворотними водами

45
22.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

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

06019/08-36 Лист4803-14/25376-0
Про надання інформації щодо формування 
державного замовлення

46
24.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06085/08-33 Лист3911-05/26004-0
Про надання інформації щодо залучення інвестицій

47
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

05957/08-22 Лист03/13-4777
Про зняття з контролю доручення КМУ від 
02.06.2005 № 28520/1/1-05

48
24.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

06128/08-33 Лист202/17-149-2035
Про започаткування Почесного консульства 
Албанії у м. Харків

49
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06113/08-22 Лист25/2110-14
Про проведення інформаційно-роз`яснювальної 
роботи

50
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

06116/08-31 Лист393/18/15-14
Про доповідь України щодо виконання 
Міжнародної конвенції про ліквідацію ісіх форм 
расової дискриминації

51
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

05975/08-29 Лист7986/4.2
Про надання інформації щодо діяльності 
молодіжних центрів праці

52
18.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

06110/08-44 Лист220/5590
Про надання волонтерської та благодійної 
допомоги військовим частинам (АТО)

53
25.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

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

05978/08-28 Лист3.16-ДМ-39-14/2
ВІДЕО-КОНФЕРЕНЦІЯ 29.07.2014
Про участь у відео-конференції

54
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05988/08-22 Лист7/11-8971
Про розподіл ресурсів природного газу

55
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06020/08-18 Лист07/9-45
ПП "ГРАД-СЕРВІС"
Про проведення перевірки діяльності ТОВ "ІБП 
"Форт"

56
14.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06021/08-24 Лист7/10-8966
Про інформування населення щодо  запровадження 
компенсації додаткових витрат на оплату 
комунальних послуг

57
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05976/08-35 Лист7896/0/14-14/021
Про надання пропозицій до проекту Основних 
напрямів реалізації державної політики зайнятості 
населення до 2019 року

58
21.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05977/08-36 Лист8199/0/14-14/10
Про надання інформації щодо обсягів видатків на 
утримання управлінь праці та соцзахисту населення 

59
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05999/08-35 Лист7827/0/14-4/0281
Про проведення інформаційно-роз`яснювальної 
роботи

60
18.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06000/08-35 Лист7881/0/14-14/014
Про затвердження Порядку взаємодії суб`єктів при 
наданні соціальної послуги паліативного догляду 
вдома невиліковно хворим

61
18.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

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

06084/08-20 Лист31-04310-03-9/1
Про надання інформації щодо стану дотримання 
розпорядниками бюджетних коштів бюджетного 
законодавства та законодавства з питань державних 
закупівель

62
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06066/08-21 Лист06-4560/40
Про порядок покладання обов`язків адміністратора

63
24.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06071/08-37 Лист01-4627/23
Про нагородження Шостака М.О.

64
28.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06072/08-37 Лист01-4580/23
Про нагородження Бідухи Г.М.

65
25.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівський міськвиконком

06103/08-20 Лист02.04-10/565
Про виділення коштів

66
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06104/08-22 Лист02.04-10/567
Про фінансування поточних ремонтів доріг

67
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06105/08-20 Лист02.04-10/566
Про фінансування об`єктів

68
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

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

06034/08-37 Лист02-35/2924
Про нагородження Аніканової Г.М.

69
29.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05997/08-22 Лист08/02-21/02201
Про розгляд питань ДП "Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя"

70
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06120/08-20 Лист10418/02-26/03
Про сприяння в оплаті за електричну енергію

71
23.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

06004/08-47 Лист276
Про програмно-апаратні комплекси системи відео 
спостереження

72
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06063/08-10 Депутатське звернення28.07/2014
ДОР БАРЗІОН М.О.
Про погодження дозволів на розробку проектів 
землеустрою

73
28.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

05987/08-17 Лист2525/01-13
Про виділення коштів на витратні матеріали

74
28.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05986/08-17 Лист25
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про підготовку проекту рішення облради щодо 
виділення коштів на матеріальну допомогу сім`ї 
загиблого Левчука П.Л. (АТО)

75
28.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

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

06036/08-22 Лист51/5566
Про недостатні фонди природного газу на серпень 
2014 р ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"

76
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06037/08-22 Лист51/5565
Про недостатні фонди природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "ЕМЗ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

77
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06038/08-22 Лист51/5564
Про недостатні фонди природного газу на серпень 
2014 р ТОВ "Запорізький завод кольорових 
металів"

78
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06039/08-22 Лист51/5563
Про недостатні фонди природного газу на серпень 
2014 р ТОВ "Запорізький завод кольорових 
сплавів"

79
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06040/08-22 Лист51/5562
Про недостатні фонди природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Карлсберг Україна"

80
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06041/08-22 Лист51/5561
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 3"

81
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06042/08-22 Лист51/5560
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 5"

82
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06043/08-22 Лист51/5559
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 1"

83
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06044/08-22 Лист51/5558
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р Підприємству з 100% ІІ "Білла-Україна"

84
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

06045/08-22 Лист51/5557
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запоріжвогнетрив"

85
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06046/08-32 Лист51/5556
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ДП "Придніпровська залізниця"

86
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06047/08-22 Лист51/5555
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний 
завод"

87
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06048/08-22 Лист51/5554
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ВАТ МК "Запоріжсталь"

88
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06049/08-22 Лист51/5553
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р АТ "Мотор-Січ"

89
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06050/08-22 Лист51/5552
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Український графіт"

90
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06051/08-22 Лист51/5551
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р РВУ "Харківавтогаз"

91
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06052/08-22 Лист51/5550
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ДП "ДП Агросервіс 2000"

92
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06053/08-22 Лист51/5548
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Інтурист-Запоріжжя"

93
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06054/08-22 Лист51/5547
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запорізький кабельний завод"

94
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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06055/08-22 Лист5546
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

95
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06056/08-22 Лист51/5545
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запоріжтрансформатор"

96
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06057/08-22 Лист51/5544
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ТОВ "Фактор Нафтогаз"

97
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06058/08-22 Лист51/5543
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2014 р ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

98
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

05989/08-29 Лист2057532
Про сприяння в проведенні Чемпіонату Світу з 
стронгмену

99
23.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

06150/08-36 Лист26
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБ.ТРАНСПОРТУ ТА 
ШЛЯХОВ.ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про кандидатуру Коцура А.Г.

100
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06151/08-22 Лист25
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Про кандидатуру Сар"яна Д.А. до складу робочої 
групи

101
11.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05996/08-34 Лист072401
ТОВ "АЗОВТЕХНОЛОГІСТІК"
Про погодження Номенклатури 
матеріально-технічних засобів

102
24.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

13
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06073/08-24 Лист19
ТОВ "ВІЗАРД ГРУП"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

103
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06093/08-32 Лист01/528
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 3 5"
Про укладання договорів оренди землі

104
23.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06115/08-22 Лист262Д/30-1
ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
Про постачання металоконструкцій

105
25.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06119/08-21 Лист94
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про списання державного майна

106
21.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06121/08-18 Лист162
ТОВ "ВІЛТЕК"
Про перевірку ОДПІ в Токмацькому районі

107
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05995/08-24 Лист237
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

108
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05998/08-20 Лист107
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про оплату платіжних доручень

109
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06065/08-22 Лист92
КП "АВТОГОСПОДАРСТВО" ЗОР
Про надання транспортних послуг

110
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06124/08-43 Лист9238/8
ВДВС МИХАЙЛІВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження від 
23.06.2014

111
23.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

14
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06125/08-43 Лист9239/8
ВДВС МИХАЙЛІВСЬКОГО РУЮ
Про закінчення виконавчого провадження від 
23.06.2014

112
23.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06127/08-43 Лист74-832-вих-14
ПРОКУРАТУРА ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Позовна заява до Чеботок В.І.

113
21.03.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

06122/08-22 Листб/н
ПП ДОТ "МЕРКУРІЙ"
Про зняття ліміту на електроенергію та оплату за 
електроенергію (АТО)

114
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06014/08-29 Листб/н
ВГО "СТРІТ ВОРКАУТ УКРАЇНА"
Про надання допомоги у відкритті спортивного 
майданчику для воркауту

115
29.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06062/08-23 Лист25
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АГРОПІДПРИЄМЦІВ
Про формування Регіональної інвестиційної 
програми розвитку АПК

116
30.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06112/08-22 Лист38
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ
Про соціальний маршрут "Розівка-Богатієвка

117
22.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06149/08-34 Лист31/01-01
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКОМУ 
МВК
Про спільний план заходів щодо підвищення 
власної безпеки громадян, рівня обізнаності та 
практичних навичок під час загрози обо 
виникнення НС

118
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Суди

15
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06095/08-43 Лист310/1184/14-Ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 21.08.2014 
за позовом до Доценко

119
30.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06097/08-43 Лист318/1162/14-Ц
КАМ"ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Судова повістка про виклик до суду на 05.08.2014 
за позовом до Гановського П.В.

120
23.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06099/08-43 Лист319/153/14
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відстрочку виконання рішення суду

121
24.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06100/08-43 Лист319/153/14
КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відстрочку виконання рішення суду

122
24.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06133/08-43 Лист317/2/615/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

123
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06134/08-43 Лист317/2/664/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

124
10.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06135/08-43 Лист317/2/683/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

125
10.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06136/08-43 Лист317/2/641/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

126
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

16
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06137/08-43 Лист317/2/648/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

127
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06138/08-43 Лист317/2/652/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

128
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06139/08-43 Лист317/2/633/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

129
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06140/08-43 Лист317/2/626/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

130
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06141/08-43 Лист317/2/604/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

131
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06142/08-43 Лист317/2/601/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

132
03.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06143/08-43 Лист317/2/705/2014
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про визнання недійсним державного акту на право 
власності на землю

133
10.06.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

06010/08-28 Лист362
ВІЛЬНЯНСЬКА ЦРКЛ
Про порядок затвердження тарифів на платні 
послуги

134
14.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади
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

06069/08-18 Лист01-20/1854
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про факт побиття та катування Р.Гаврилюка

135
28.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06152/08-37 Лист01/550
КЗ "ХОРТИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ НРБЦ" ЗОР
Про нагородження Позднякової О.Л.

136
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06013/08-15 Лист02-01/1986
(Б.Ложкін) Про відзначення 02.08.2014 25-річчя 
утворення Всеукраїнського товариства політичних 
в`язнів і репресованих

137
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06081/08-15 Лист41-01/2685
(О.Рафальський) Про продовження виконання 
Доручення Президента України від 22.07.2014 № 
1-1/1852 (на контролі № 06096/08-08 2013!) 
(нагадування !) 

138
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06129/08-15 Лист03-01/306
(Г.Зубко) Про зняття з контролю п.4 Доручення 
Президента України від 07.10.2013 № 1-1/2649

139
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06022/08-36 Лист849/01
Про погодження звільнення Бакарджиєвої С.О.

140
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

05982/08-46 Лист01-45/1064
Про отримання дозволу на тимчасове розселення 
вимушених переселенців (АТО)

141
28.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06068/08-36 Лист01-01-31/627
Про погодження призначення Міщенко С.М.

142
23.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація
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

05980/08-20 Лист01-15/0988
Про виділення коштів ДП "Світанок"

143
22.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05981/08-20 Лист01-11/0992
Про виділення коштів

144
23.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06001/08-32 Лист01-07/1017
Про надання роз`яснення щодо вилучення 
земельних ділянок рекреаційного призначення 
державної власності

145
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ паперовий паперова

06006/08-20 Лист01-14/1005
Про оплату платіжних доручень

146
24.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06087/08-23 Лист01-01-12/0686
Про легалізацію овочевого ринку

147
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06091/08-20 Лист1453/01-24
Про погашення заборгованості за виконані роботи

148
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05955/08-46 Лист01-01-16/0608
Про реєстрацію місця проживання осіб, які не 
мають свідоцтва про право власності на будинки

149
21.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

19



№
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

06012/08-37 Лист01-24/733
Про нагородження Шепотіннік І.М.

150
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06144/08-20 Лист01-09/748
Про оплату платіжного доручення

151
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06145/08-20 Лист01-09/751
Про погашення заборгованості за виконані роботи

152
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05956/08-44 Лист1469/01-21
Про виділення військової техніки, 
військовослужбовців та залучення додаткових сил 
ДАІ (АТО)

153
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06024/08-24 Лист01-29
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

154
29.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06146/08-20 Лист1722/01-13
Про оплату платіжного доручення

155
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

06153/08-20 Лист61-35/0730
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

156
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06155/08-37 Лист61-35/0727
Про нагородження Карпія Є.Г.

157
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

06108/08-20 Лист01-02-10/371
Про реструктуризацію стягнення заборгованості

158
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

06008/08-32 Лист636
ОХРІМІВСЬКА СІЛЬРАДА ЯКИМІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про вирішення проблем сільської громади

159
18.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06009/08-20 Лист223
БІЛОРІЦЬКА СІЛЬРАДА ВЕСЕЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування будівництва об`єкта 
газопостачання

160
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06067/08-20 Лист901
Про оплату платіжних доручень

161
28.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06107/08-22 Лист272
НОВОДНІПРОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КАМ"ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ
Про надання допомоги в газифікації села

162
28.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

06025/08-45 Лист245/02.1-17/03-2
Про виключення питання з порядку денного сесії 
облради

163
29.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

05991/08-37 Лист01-02-23/1215
Про нагородження Малакової К.Ф.

164
28.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

06114/08-37 Лист01-27-09/455
Про нагородження Алієва Г.Г. (інші)

165
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

06089/08-37 Лист417/03-17
Про нагородження Зубець Н.О.

166
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

06098/08-43 Лист22ц/778/2763/14
Судова повістка про виклик до суду на 07.08.2014 
на розгляд апеляційної скарги Гуденка В.О.

167
24.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06060/08-34 Лист01/2-1/4107
Про чергове засідання обласної комісії з питань 
ТЕБ та НС

168
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06064/08-34 Лист01/21/4184
Про виділення дизельного пального

169
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06086/08-34 Лист01/2-1/4212
Про порушення пожежної безпеки в екосистемах 
області

170
30.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління держземагентства у Запорізькій області

06035/08-32 Лист15-8-0-257/9/2-1
Про надання списку військовослужбовців (АТО)

171
16.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

06070/08-37 Лист18/7-1659
Про нагородження Маляренка С.М. (інші)

172
29.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

Господарський суд Запорізької області

06094/08-43 Лист908/1408/14
Про визнання недійсним рішення комітету з 
конкурсних торгів від 13.06.2013

173
10.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

06126/08-43 Лист908/2847/13
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

174
21.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06026/08-32 ЛистПЛ/333
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування

175
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06027/08-32 ЛистПЛ/334
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування

176
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06028/08-32 ЛистПЛ/332
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування

177
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06029/08-32 ЛистПЛ/338
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування

178
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06030/08-32 ЛистПЛ/337
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування

179
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06031/08-32 ЛистПЛ/336
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування

180
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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06032/08-32 ЛистПЛ/335
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне 
користування

181
23.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія державного 
комітету телебачення і радіомовлення України

06061/08-27 Лист534
Про реорганізацію місцевого телерадіомовлення

182
28.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

06033/08-44 ЛистМ-558
Про виділення автотранспорту для перевезення 
військовозобов`язаних (АТО)

183
29.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06083/08-44 ЛистМ-359
Про виділення автотранспорту для перевезення 
військовозобов`язаних (АТО)

184
30.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

06096/08-43 Лист808/4566/14
Про відкриття провадження по справі

185
18.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05984/08-41 Лист19-3472-12
 Про сприяння в оплаті за теплову енергію

186
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05985/08-41 Лист19-р
Про звернення колективу ДНЗ "ЗВПУ 
"Моторобудіник"

187
25.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

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

06059/08-20 Лист7283
Про оплату платіжних доручень

188
28.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
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05968/08-49 Лист59/6-822дск
Про ситуацію на ПАТ "АЗМОЛ"

189
14.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

06015/08-49 Лист59/6/2-827дск
Про фізичний захист та охорону аміачного мосту

190
27.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

06101/08-41 Лист59/16/1-520
Про створення блокпосту (АТО)

191
18.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

06082/08-41 Лист10/1/2-3106-13
Про надання інформації щодо звернень мешканців 
с. Миколай Поле Запорізького р-ну

192
25.07.2014від

№
від 30.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

06005/08-37 Лист40-12-2944
Про нагородження Солоннікоової І.М.

193
21.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

05979/08-36 Лист15-10/20037
Про погодження призначення Коваленка В.С.

194
22.07.2014від

№
від 28.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна пенітенціарна служба України

06132/08-36 Лист5/1-3480-Ст/2-14
Про погодження призначення Какатєєва О.О.

195
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

06106/08-37 Лист01-1084/284
Про нагородження Бойка В.І.

196
29.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

06016/08-27 Лист2180/50/3-14
Про припинення поширенню програм російських 
телеканалів

197
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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06018/08-27 Лист2176/50/5-14
Про надання інформації щодо існуючих рішень 
стосовно заборони виїзду дитячих туристичних 
груп за межі адміністративно-територіальних 
одиниць

198
24.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06002/08-27 Лист3239/27/4
Про організацію інформаційної компанії серед 
цивільного населення із залученням ЗМІ щодо 
посилення уваги (АТО)

199
25.07.2014від

№
від 29.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06147/08-27 Лист3346/27/4
Про надання складу групи щодо сприяння розвитку 
вітчизняного книговидання та 
книгорозповсюдження 

200
31.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06154/08-29 Лист106/96/22-14
Про участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської 
спартакіади серед збірних команд держслужбовців 
15-20.09.2014

201
30.07.2014від

№
від 31.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

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