
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.09.14 по 05.09.14

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

06911/08-10 Депутатське звернення01-5/151
ГОЛОВА ВРУ ТУРЧИНОВ О.В.
Про проведення семінару

1
27.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06966/08-01 Закон України1631-VII
Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо особливого 
режиму досудового розслідування в умовах 
воєнного, надзвичайного стану або у районі 
проведення антитерористичної операції ( АТО) 

2
12.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06967/08-01 Закон України1630-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
боротьбу з тероризмом" щодо превентивного 
затримання у районі проведення антитерористичної 
операції осіб, причетних до терористичної 
діяльності, на строк понад 72 години ( АТО )

3
12.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06968/08-01 Закон України1642-VII
Про внесення змін до Закону України " Про 
прокуратуру" щодо утворення військових 
прокуратур

4
14.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06969/08-01 Закон України1284-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо питань оціночної діяльності

5
29.05.2014від

№
від 02.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

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

06970/08-01 Закон України1638-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законів України щодо посилення 
контролю за обігом підакцизних товарів та 
уточнення окремих податкових норм

6
12.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

06929/08-10 Депутатське звернення139/14
НДУ НЕГОЙ Ф.Ф.
Про надання інформації щодо кількості виданих 
дозволів на розробку проектів землеустрою 
відведення земельних ділянок

7
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

06965/08-32 Лист417
ГО "ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями 

8
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

07134/08-32 Листб/н
ЗАВ`ЯЗУН О.П.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

9
28.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06943/08-37 Лист63/8-4
АСОЦІАЦІЯ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 
"ПТАХОПРОМ УКРАЇНИ"
Про нагородження Бойка В.О., Базилевському Т.П.

10
27.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07007/08-43 Адвокатський запитб/н
ПРИВАТНИЙ АДВОКАТ ПОГРІБНА В.Б.
Про проведення перевірки щодо доцільності 
стаціонарного лікування Павелка А.В. в КУ 
"Запорізька обласна клінічна лікарня"

11
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

2



№
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

07012/08-35 Лист01.01-12/621
СЛОВ"ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛ.
Про надання допомоги (АТО)

12
20.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07054/08-22 ЛистПЧ-04/470
КАХОВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про направлення представника для участі в роботі 
комісії

13
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07106/08-13 Лист80
ПРЕДСТАВНИЦТВО ФНООН В УКРАЇНІ
Про візит експертів 09-12.2014

14
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07107/08-33 Лист1431
ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ
ЗУСТРІЧ YES
Про участь у зустрічі

15
01.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07133/08-33 Листб/н
СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЄС/ПРООН "МІСЦЕВИЙ 
РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про проведення регіонального семінару 01.10.2014

16
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07154/08-32 Лист1955-01/09.1
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки 

17
01.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07155/08-32 Лист1956-01/09.1
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки 

18
01.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

07017/08-30 Листб/н
БФ "ЗМІНИ ОДНЕ ЖИТТЯ"
Про співробітництво

19
25.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

3



№
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

07040/08-27 Лист28/08-1
ВГО АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 
УКРАЇНИ
Про діяльність Асоціації

20
28.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07108/08-38 Листб/н
МО "ОБ`ЄДНАНА РАДА УКРАЇНСЬКОГО ТА 
ЗАРУБІЖНОГО КОЗАЦТВА"
Про включення до складу Координаційної ради з 
козацтва облдержадміністрації

21
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди

07003/08-43 Лист№328/549/14-ц
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду щодо виконання рішення по 
справі №328/549/14-ц 

22
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07004/08-43 Лист328/394/14-ц
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про виклик до суду щодо виконання рішення по 
справі №328/550/14-ц 

23
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06912/08-09 Доручення29946/28/1-14
(В.Гройсман) Про підготовку проекту бюджету на 
2015 рік

24
27.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06913/08-16 Лист54-13/1
(В.Сігріянська) Про продовження термінів 
проведення співбесід

25
29.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06914/08-16 Лист11587/0/2-14
(А.Мельник) Про надання інформації щодо 
виконання розпорядження КМУ від 16.05.2014 " 
523-р

26
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

4



№
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

06915/08-03 Розпорядження780-р
Про затвердження плану заходів із запровадження 
документів, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус, у які імплантовано безконтактний 
електронний носій, і створення національної 
системи біометричної верифікації та ідентифікації 
громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства на 2014-2017 роки

27
20.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06916/08-09 Доручення31101/1/1-14
(В.Гройсман) Про План заходів з реалізації 
домовленостей, досягнутих під час 
українсько-китайських експертних консультацій

28
27.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06917/08-16 Лист11563/0/2-14
(О.Паракуда) Про взаємодію органів виконавчої 
влади з громадськими радами

29
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

06918/08-09 Доручення21164/6/1-14
(В.Гройсман) Про створення госпітальних округів 

30
29.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06919/08-09 Доручення32229/1/1-14
(О.Паракуда) Про перебування на посаді Прядуна 
А.

31
30.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06920/08-09 Доручення31004/1/1-14
(О.Сич) Про організацію лікування та реабілітацію 
військовослужбовців (АТО)

32
29.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06921/08-09 Доручення30302/1/1-14
(А.Яценюк) Про налагодження виробництва 
бронежилетів у Запорізькій області (АТО)

33
29.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06922/08-09 Доручення20470/6/1-14
(В.Гройсман) Про остаточне врегулювання питання 
створення механізму залучення благодійних 
фінансових коштів з використанням єдиного 
короткого мобільного номеру

34
29.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

5



№
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

06923/08-09 Доручення1330/223/1-11
(О.Паракуда) Про надання інформації щодо 
пам`яток, що включені до основної та можуть бути 
включені до попереднього Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО

35
20.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06924/08-09 Доручення31400/1/1-14
(О.Паракуда" Про ситуацію на ДП "Бердянський 
завод сільгоспмашин"

36
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06925/08-09 Доручення30620/1/1-14
(В.Гройсман) Про проведення узгоджувальної 
наради

37
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ паперовий паперова

07024/08-03 Постанова385
Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року

38
06.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07025/08-03 Постанова389
Про затвердження норм харчування для 
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей

39
27.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07026/08-03 Розпорядження782-р
Про підготовку та проведення VІІІ Міжнародного 
промислового форуму

40
27.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07027/08-09 Доручення33003/1/1-14
(А.Яценюк) Про проведення 
інформаційно-роз`яснювальної роботи щодо 
впровадження нового виду державної соціальної 
підтримки

41
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07028/08-09 Доручення31468/1/1-14
(О.Сич) Про  надходження на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет звернень з питань 
вакцинації у 2014 році

42
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07029/08-09 Доручення32217/1/1-14
(В.Гройсман) Про внесення змін до постанови 
КМУ від 18.06.2014 № 217

43
30.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07066/08-09 Доручення31667/1/1-14
(В.Гройсман) Про призупинення проведення 
оцінки результатів діяльності місцевих органів 
виконавчої влади

44
02.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07101/08-09 Доручення32663/1/1-14
(О.Сич) Про створення та функціонування 
підрозділів місцевої пожежної охорони

45
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

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

06980/08-22 Лист26-5642/1.2-14
Про перевищення обсягів використання обсягів 
природного газу

46
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07145/08-22 Лист26-5778/1.2-14
Про надання затвердженого розподілу обсягів 
природного газу

47
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06999/08-44 Лист37-16-1-11/1332
Про залучення підприємств до ремонту військової 
техніки подвійного призначення (АТО)

48
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07114/08-23 Лист37-13-1-11/1355
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 09.09.2014
Про участь у нараді

49
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

07031/08-46 Лист18730/Чб
Про список членів сімей загиблих 
військовослужбовців, які мають право на 
одержання житла

50
27.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06971/08-22 Лист3715-07/29160-0
Про надання інформації щодо розроблення 
комплексу заходів із зменшення споживання газу

51
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06974/08-22 Лист3821-07/30218-0
НАРАДА 04.09.2014
Про участь у нараді

52
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06977/08-33 Лист80-09/29658-03
Про перелік виставок і ярмарків, яким надається 
статус міжнародних або національних на 2015 рік

53
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06988/08-33 Лист4021-08/30193-0
Про надання інформації щодо залучення японської 
грантової та технічної допомоги

54
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06990/08-33 Лист80-08/29641-03
Про Китайську ярмарку імпортно-експортних 
товарів 15.10-04.11.2014

55
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07022/08-33 Лист2802-08/30387
Про відзначення Дня Європи в Україні 

56
02.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07146/08-33 Лист2804-08/32937-0
Про надання інформації щодо першочергових 
інвестиційних проектів

57
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

06997/08-22 Лист01/32-1785
Про встановлення зниженої граничної величини 
споживання електричної потужності на вересень 
2014 р.

58
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07098/08-22 Лист5553/5/14-14
Про забезпечення дотримання автотранспортного 
законодавства

59
02.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

06994/08-31 Лист455/18-14
Про реєстрацію статуту релігійної організації

60
25.07.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання релігії та національностей 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

07096/08-27 Наказ554
Про затвердження науково-проектної документації 
"Історико-архітектурний опорний план з 
визначенням меж і режимів використання зон 
охорони пам`яток та історичних ареалів м. 
Мелітополя Запорізької обл.

61
15.07.2014від

№
від 04.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07097/08-27 Лист522/10-4.1/15-14
Про державну експертизу культурних цінностей

62
02.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07131/08-27 Лист561/7/15-14
Про проведення гастрольних та мистецьких заходів

63
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07150/08-27 Лист460/10-2/15-14
Про порядок подання документів до Експертної 
комісії

64
13.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07151/08-27 Лист443/10-2/15-14
Про надання інформації щодо паспортизації 
нерухомих об`єктів культурної спадщини

65
08.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07021/08-29 Лист6074/11.1
СЕМІНАР-НАПРАДА 16.09.2014
Про участь у семінарі-нараді

66
02.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07049/08-29 Лист6094/6.4
Про не проведення фінальних змагань спартакіади 
серед збірних команд держслужбовців

67
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ паперовий паперова

Міністерство оборони

06927/08-44 Лист220/7042
Про розміщення військових підрозділів Збройних 
Сил України (АТО)

68
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

06972/08-26 Лист
НАРАДА 21.10.2014
Про участь у нараді

69
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06941/08-24 Лист7/15-9993
Про розроблення, проведення експертизи та 
затвердження проектної документації на 
будівництво об`єктів

70
19.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07089/08-24 Лист7/10-10532
Про надання інформації стосовно прогнозного 
обсягу заборгованості з різниці в тарифах на 
послуги з теплопостачання для населення

71
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07147/08-24 Лист7/9-10609
Про надання інформації щодо роботи регіональних 
рад з питань створення та забезпечення 
функціонування ОСББ

72
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07148/08-24 Лист7/11-10454
Про надання інформації щодо стану поводження з 
побутовими відходами

73
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06976/08-35 Лист9775/0/14-14/115
Про відпочинок дітей з батьками в Грузії

74
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06989/08-35 Лист9522/0/14-14/56
Про організацію роботи з сім`ями 
військовослужбовців (АТО)

75
22.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06991/08-35 Лист9588/0/14-14/13
Про роз`яснювальну роботу серед 
військовослужбовців, осіб рядового і 
начальницького складу органів внутрішніх справ, 
Нацгвардії України, членів їх сімей

76
26.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07023/08-35 Лист9759/0/14-14/19
Про проект Закону України "Основи законодавства 
України про опіку та піклування над повнолітніми 
недієздатними особами та особами, дієздатність 
яких обмежена, їх соціальний захист"

77
29.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт 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

07047/08-46 Лист9906/0/14-14/081
Про надання інформації щодо проведення 
перевірки житлових умов сімей загиблих 
військовослужбовців (АТО)

78
02.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07064/08-20 Лист31-07010-04-21/
Про надання інформації щодо стану виплати 
окремих надбавок та доплат працівникам 
бюджетної сфери у 2014 році

79
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07073/08-36 Лист31-08020-05-21/
Про надання інформації щодо кількості фактично 
зайнятих штатних посад працівників місцевих 
державних адміністрацій

80
04.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07080/08-20 Лист1771-01
Про виділення коштів з обласного резервного 
фонду 

81
28.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07110/08-20 Лист01-5557/26
Про виділення додаткових коштів

82
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

06981/08-36 Лист02-35/3215
Про дострокове припинення повноважень 
Енергодарського міського голови

83
27.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07016/08-20 Лист08/02-19/02544
Про виділення субвенції з державного бюджету

84
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

07035/08-18 Листб/н
НАУМИЧЕВ І.М.
Про неможливість виконання своїх обов`язків

85
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07062/08-18 Листб/н
НАУМИЧЕВ І.М.
Про неможливість виконання своїх обов`язків

86
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

06992/08-10 Депутатський запит2145/01-09
ДОР ХОЛОДНИЙ В.В.
Про зміну використання коштів субвенції

87
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06930/08-17 Рішення2
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 17.11.2010 №5 "Про обрання постійних 
комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами)

88
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06931/08-17 Рішення3
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 17.11.2010 №5 "Про обрання постійних 
комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами) 
стосовно депутата обласної ради Кишка М.Л.

89
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання організаційної роботи 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

06932/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про звіт обласної державної адміністрації щодо 
виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2014 
рік, затвердженої  рішенням обласної ради від 
31.01.2014 №6, за підсумками 1 півріччя

90
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06933/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про внесення змін до Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку 
Запорізької області на 2014 рік, затвердженої 
рішенням обласної ради від 31.01.2014 №6

91
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06934/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про хід реалізації Обласної програми подолання та 
запобігання бідності на 2012-2015 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 29.03.2012 №9, за підсумками 2013 року

92
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06935/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про хід виконання обласної Програми виконання 
завдань і заходів Державної цільової програми 
"Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів" на період до 2020 року, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 22.11.2012 №18 зі змінами

93
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06936/08-17 Рішення12
Про затвердження Порядку використання субвенції 
обласного бюджету для забезпечення громадян, які 
переїхали на тимчасове перебування з території 
Автономної республіки Крим, м. Севастополя та 
районів проведення антитеористичної операції 
Донецької та Луганської областей на територію 
Запорізької області

94
25.09.2014від

№
від 01.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06937/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін до Програми розвитку 
дорожнього господарства Запорізької області на 
2014 рік, затвердженої рішеннями обласної ради 
від 31.01.2014 №9, зі змінами та доповненнями

95
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13
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06938/08-17 Рішення15
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2014 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 20.03.2014 №24, зі змінами та 
доповненнями

96
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06950/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про внесення змін до обласної Програми 
виконання завдань і заходів Державної цільової 
програми "Національний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 
року, затвердженої рішеннями Запорізької обласної 
ради від 22.11.2012  №18, зі змінами

97
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06951/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об'єктів інфраструктури. соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізької області на 
період до 2016 року, затвердженої рішеннями 
обласної ради від 27.09.2011 №4, зі змінами та 
доповненнями

98
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06952/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)17
Про внесення змін та доповнень до Програми 
профілактики правопорушень та забезпечення 
громадської безпеки в запорізькій області, розвитку 
матеріально-технічної бази органів і підрозділів 
внутрішніх справ, прокуратури, Управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області, 
спеціалізованих підрозділів міліції внутрішніх 
військ МВС України, Управління податкової міліції 
Державної податкової служби у Запорізькій області 
на 2012-2016 роки, затвердженої рішеннями 
обласної ради від 23.02.2012 №9 (зі змінами та 
доповненнями)

99
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06953/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)18
Про хід виконання п.п. 1.1, 1.2 розділу 7 заходів 
Програми профілактики правопорушень та 
забезпечення громадської безпеки в запорізькій 
області, розвитку матеріально-технічної бази 
органів і підрозділів внутрішніх справ, 
прокуратури, Управління Служби безпеки України 
в Запорізькій області, спеціалізованих підрозділів 
міліції внутрішніх військ МВС України, 
Управління податкової міліції Державної 
податкової служби у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, затвердженої рішеннями обласної 
ради від 23.02.2012 №9 (зі змінами та 
доповненнями)

100
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07052/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії 
обласної ради від 28.03.2013 №28 (зі змінами 
згідно з рішенням сесії обласної ради від 
20.03.2014 №32 зі змінами згідно з рішенням сесії 
обласної ради від 26.06.2014 №13

101
28.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07053/08-17 Рішення20
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 31.01.2014 № 11 "Про обласний бюджет на 
2014 рік" (зі змінами та доповненнями)

102
28.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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07055/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін і доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки малозабезпечених 
громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, 
інших соціальних верств населення "Назустріч 
людям" на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням 
облради від 24.02.2011 № 14, зі змінами в частині 
відшкодування витрат за тимчасове проживання 
громадян, які прибувають із АР Крим, м. 
Севастополь, Донецької та Луганської областей на 
територію Запорізької області (АТО)

103
28.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07063/08-17 Розпорядження97-р
Про створення робочої групи зі з`ясування ситуації 
щодо відсторонення, звільнення посадових осіб 
Енергодарської міськради Запорізької обл.

104
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07068/08-17 Лист3008/01-11
Про звернення ФСТ "Україна" щодо надання 
фінансової підтримки

105
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07069/08-17 Лист2970/01-11
Про фінансування робіт поточного ремонту двох 
твердопаливних котлів

106
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07070/08-17 Лист2765/01-11
Про проплату коштів Вільнянській ЦРЛ

107
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07143/08-17 Лист01-26/0816
Про чергову сесію облради

108
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07138/08-22 Лист002-16/12928
Про створення антикризового енергетичного штабу

109
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07043/08-32 Лист16-07/1972
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

110
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Український графіт"

06948/08-22 Лист16/3965
Про проведення мітингу 02.09.2014

111
01.09.2014від

№
від 01.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06949/08-22 Лист16/3964
Про події на підприємстві 29.08.2014

112
01.09.2014від

№
від 01.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

07033/08-44 Лист721-4345
Про надання допомоги в деревині

113
31.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Військові частини

07074/08-44 Лист2416
В/Ч А1978
Про надання допомоги в придбанні запчастин, 
інструменту, комплектуючих

114
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06956/08-23 Лист488
ПАТ " ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб

115
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06957/08-23 Лист817
ПАТ " БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб

116
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06958/08-23 Лист817
ПАТ " БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб

117
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06959/08-23 Лист488
ПАТ " ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб

118
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06960/08-23 Лист01/608-1
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №5"
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб

119
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06961/08-23 Лист04/608-1
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №5"
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб

120
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06998/08-22 Лист06/347
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

121
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07014/08-32 Лист28/08-2
ТОВ "ЗМ ВКП "УНІКОН"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою

122
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07020/08-20 Листб/н
ТОВ "МЕНЕДЖЕС-СОЛАРПАРК ПРИМОРСЬК"
Про надання дозволу щодо несплати орендних 
платежів

123
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07042/08-22 Лист1739
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

124
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07060/08-22 Лист1/9/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про погодження паспорту автобусного маршруту

125
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07075/08-23 Лист851
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про підняття оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

126
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

18



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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07076/08-23 Лист493
ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про підняття оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

127
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07077/08-23 Лист874
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про підняття оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

128
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07078/08-23 Лист01/625
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про підняття оптово-відпускної ціни на хліб та 
хлібобулочні вироби

129
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07112/08-22 Лист478
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про перегляд обсягів природного газу

130
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07124/08-24 Лист2
ТОВ "АГРООПТІМ"
Про надання дозволу на самостійне використання 
водних ресурсів

131
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07128/08-32 Лист24
ТОВ "ГЕЛИОС"
Про передачу в оренду земельної ділянки

132
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07136/08-24 Лист1440
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

133
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06984/08-43 Лист16112/03
ВДВС ТОКМАЦЬКОГО МРУЮ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про зупинення виконавчого провадження від 
27.08.2014 на підставі листа №328/550/14-ц від 
20.06.2014

134
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

19



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06985/08-43 Лист15960/03
ВДВС ТОКМАЦЬКОГО МРУЮ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про встановлення способу та порядку виконання 
рішення суду з боку боржника Гончара В.В.

135
27.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06986/08-43 Лист16114/03
ВДВС ТОКМАЦЬКОГО МРУЮ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про зупинення виконавчого провадження від 
27.08.2014 на підставі листа №328/549/14-ц від 
20.06.2014

136
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06987/08-43 Лист15959/03
ВДВС ТОКМАЦЬКОГО МРУЮ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про встановлення способу та порядку виконання 
рішення суду з боку боржника Іванько І.П.

137
27.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06996/08-39 Лист54
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Про неможливість проведення голосування у день 
проміжних виборів депутатів Запорізької облради 
28.09.2014

138
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

07001/08-23 Листб/н
ХЛІБОДАР
Про скасування постанови КМУ від 27.08.2014 № 
381

139
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07019/08-20 Лист694/11-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

140
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07037/08-32 Лист228
ПСП "АГРОФІРМА "РОСІЯ"
Про порядок реєстрації договорів оренди землі

141
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07046/08-24 Лист1583
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

142
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07057/08-25 Лист12483/05
МКП "ОСНОВАНІЄ"
Про оприлюднення проектів річних планів 
закупівель на 2015 рік

143
29.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

07059/08-37 Лист2708/14
Про нагородження Манчук І.І. (інші)

144
27.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07072/08-22 Лист2-07/60
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про ситуацію на підприємстві внаслідок 
недобросовісної конкуренції

145
02.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07093/08-24 Лист272
КП "ВР ВКГ "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

146
02.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07099/08-43 Лист63-1911вих-14
ПРОКУРАТУРА ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ
Позовна заява щодо визнання недійсним 
розпорядження голови Приазовської РДА від 
24.02.2005 № 106 

147
01.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07111/08-20 Лист189
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК
Про додаткове фінансування виготовлення та 
будівництва блокпостів (АТО)

148
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07121/08-43 Лист1752
ВДВС ЧЕРНІГІВСЬКОГО РУЮ
Про відкриття виконавчого провадження по справі 
329/468/14-ц

149
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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07135/08-22 Лист05/09
ПП "БВК КОМПАНІЯ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчику

150
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

07038/08-32 Лист45
Про надання інформації щодо виконання 
природоохоронних заходів 

151
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07039/08-35 Лист46
Про незаконні утримання індексації управліннями 
ПФУ

152
01.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07137/08-24 Лист04/991
Про погашення заборгованості КП 
"Бердянськводоканал"

153
01.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06978/08-35 Лист33
ЗОО "ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДЬ УКРАЇНИ"
Про сприяння у виділенні продуктів (АТО)

154
22.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07002/08-44 Лист46
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про надання матеріально-технічних ресурсів

155
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07041/08-36 Лист07/22
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про розгляд на кадровій комісії кандидатури 
Білого О.М.

156
22.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07044/08-38 Листб/н
ГО "ВО "ПАТРІОТ"
Про сприяння в проведенні телемосту 

157
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Спортивні товариства

22



№
з/п

Джерело  інформації 
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07018/08-29 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГОСПОРТУ
Про надання сприяння в проведенні змагань

158
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

07000/08-28 Лист7047
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про забезпечення транспортних засобів паливними 
матеріалами

159
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07036/08-18 Лист7161
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про надання роз`яснення щодо правомірності 
виконання копії рішення облради від 28.08.2014 № 
5 

160
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07129/08-32 Лист1357
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про реєстрацію права власності держави в особі 
облдержадміністрації земельної ділянки

161
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Учбові заклади

06995/08-26 Лист01/04-299
ДНЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ТОРГОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
Про річний план закупівель

162
27.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

07058/08-37 Лист02/2964
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Мазур І.А. (інші)

163
02.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

23



№
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

06979/08-15 Лист03-01/568
(Г.Зубко) Про виконання доручень наданих 
Президентом України під час зустрічі з 
волонтерами (АТО)

164
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07065/08-15 Лист03/1-01/200
(Ю.Косюк) Про надання переліку комунальних 
закладів охорони здоров`я

165
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

06909/08-02 Указ684/2014
Про призначення довічних державних іменних 
стипендій громадянам України, які зазнали 
переслідувань за правозахисну діяльність

166
23.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06910/08-02 Указ667/2014
Про деякі заходи щодо унормування питань опису, 
порядку використання і захисту державних 
символів України

167
23.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07079/08-49 Указ504/2014
Про рішення РНБО України від 28.04.2014 "Про 
скасування деяких рішень РНБО України" та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
указів Президента України

168
06.06.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07102/08-02 Указ702/2014
Про припинення функціонування Президентського 
кадрового резерву "Нова еліта нації"

169
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07103/08-02 Указ701/2014
Про ліквідацію консультативних, дорадчих та 
інших допоміжних органів і служб, утворених 
Президентом України

170
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

24



№
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

07119/08-20 Лист1989/01-23
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

171
01.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07005/08-20 Лист2043/01-07
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

172
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07083/08-37 Лист01-46/1208
Про нагородження Ткачука М.П.

173
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07088/08-32 Лист01-34/1152
Про стан реалізації проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

174
18.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07126/08-32 Лист01-01-12/1/706
Про визначення юридичної приналежності лісових 
насаджень

175
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07127/08-32 Лист01-01-12/708
Про вирішення питання забезпечення присутності 
державного кадастрового реєстратора

176
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07123/08-20 Лист0255/01-10
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

177
28.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06954/08-37 Лист01-15/1177
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Кулик Т.О.

178
26.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07045/08-20 Лист0551/05-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

179
28.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07056/08-24 Лист2214/05-14
Про облік теплової енергії та гарячого 
водопостачання

180
29.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07061/08-36 Лист42/2014-К
Про погодження призначення Медовкіної І.В.

181
02.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07113/08-36 Лист44/2014-к
Про погодження звільнення Тоболовської О.Є.

182
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Комунарська райадміністрація

07140/08-39 Лист01/01-13/0652
Про забезпечення виборчими скриньками

183
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

07125/08-37 Лист01-16/0821
Про нагородження Бутенка В.Ф.

184
29.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07082/08-20 Лист1623/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

185
21.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07120/08-37 Лист01-36/335
Про нагородження Перцевого О.Г.

186
28.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07109/08-34 Лист03-12/0478
Про перенесення терміну проведення 
командно-штабного навчання

187
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07144/08-22 Лист03-12/0486
Про внесення змін до розпорядження гололи 
облдержадміністрації від 14.03.2014 № 71

188
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07048/08-20 Лист01-01-16/0683
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

189
21.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Орджонікідзевська райадміністрація

07015/08-39 Лист01/01-33/0382
Про надання ноутбуків

190
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07092/08-36 Лист01-24/825
Про погодження призначення Красна М.Я.

191
28.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07084/08-37 Лист01-06/503
Про нагородження Полякової Л.І.

192
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07130/08-35 Лист01-33/0940
Про надання дозволу на тимчасове проживання 
вимушених переселенців (АТО)

193
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07122/08-20 Лист0429/01-04
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

194
29.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07118/08-22 Лист01-07/26/0797
Про включення до Регіональної програми 
підвищення енергоефективності

195
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

06962/08-22 Лист382
ГІРСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання автобусного сполучення

196
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06963/08-22 Лист125
НАДЕЖДИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання автобусного сполучення

197
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07013/08-44 Лист02-01-19/233
ДНІПРОВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про відстрочку від призову на військову службу 
Перепилиці В.І.

198
27.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07085/08-22 Лист112
ДУНАЇВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про автобусне сполучення

199
27.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07086/08-22 Лист238
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про автобусне сполучення

200
27.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07087/08-22 Лист129/02-01-11
СТЕПАНІВСЬКА ПЕРША СІЛЬРАДА 
ПРИАЗОВСЬКОГО Р-НУ
Про автобусне сполучення

201
27.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07094/08-32 Лист01-13/836
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання роз`яснення щодо погодження меж 
земельної ділянки

202
29.08.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07132/08-20 Лист01-31/561
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКА СІЛЬРАДА 
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування проекту "Реконструкція мережі 
водопостачання с. Дружелюбівка Вільнянського 
р-ну Запорізької обл."

203
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07142/08-32 Лист01-028 вих.96
БОТІЇВСЬКА СІЛЬРАДА ПРИАЗОВСЬКОГО 
Р-НУ
Про землі сільськогосподарського призначення за 
межами населених пунктів

204
28.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

07008/08-20 Лист597/02.1-15/02.3
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

205
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

07090/08-37 Лист01-02-23/1421
Про нагородження Кірейко-Ішмаметової Г.М.

206
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07091/08-37 Лист01-02-23/1425
Про нагородження Міняйло Є.К.

207
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

06982/08-36 Лист01.1-29/239
Про введення додаткової посади КУ "Бердянський 
геріатричний пансіонат"

208
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Відділення Національної служби посередництва і примирення

07006/08-35 Лист01-08/01-10/42
Про реєстрацію колективного трудового спору 
(конфлікту) між найманими працівниками ДП 
"Запорізький НТПІ землеустрою" м.Запоріжжя та 
ДП "Запорізький НТПІ землеустрою" м.Запоріжжя 

209
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

29



№
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

07153/08-35 Лист01-08/01-10/44
ЗАСІДАННЯ ПРИМИРНОЇ КОМІСІЇ 10.09.2014
Про участь у засіданні

210
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

06944/08-37 Лист01/5-2/4965
Про нагородження Сєдіка Д.П. (інші)

211
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07032/08-41 Лист8/2-1227
Про організацію роботи блок-постів

212
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07116/08-41 Лист231
СПЕЦІАЛЬНА РОТА МІЛІЦІЇ
Про виділення паливно-мастильних матеріалів та 
озброєнням

213
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07117/08-41 Лист230
СПЕЦІАЛЬНА РОТА МІЛІЦІЇ
Про виділення паливно-мастильних матеріалів 

214
05.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

06947/08-20 Лист08-02-15-15/678
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 
Запорізькій області за І півріччя 2014

215
28.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

06964/08-22 ЛистВ.о.Н-21/852
Про компенсацію перевезень пільгових категорій 
громадян у внутрішньодержавному та 
міжнародному сполученні

216
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька обласна державна телерадіокомпанія державного 
комітету телебачення і радіомовлення України

30



№
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

07105/08-36 Лист623
Про кандидатуру Коваленка О.С.

217
04.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07050/08-37 Лист52/01-692
Про нагородження Штепи Л.П.

218
29.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

07095/08-20 Лист09/2166
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

219
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

06983/08-36 Лист01-08/1316
Про погодження призначення Костюка В.Г.

220
29.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07034/08-44 ЛистМ-616
Про перевезення військовослужбовців

221
03.09.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

07149/08-35 Лист3278/04-13
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
Про надання інформації щодо Єрьоміної Н.І.

222
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

07051/08-43 Лист808/5404/14/249
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

223
29.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07009/08-41 Лист07/1/1-2573вих-
Про надання копій документів 

224
02.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Правові питання 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

07010/08-41 Лист07/1/1-4229-14
Про розгляд звернення Запорізького міського клубу 
юристів 

225
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07071/08-41 Лист05/2/3-269вих-1
Про надання інформації щодо судових рішень, 
поставлених за власними позовами Запорізької 
облдержадміністрації

226
03.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

07141/08-35 Лист02-11-05771
Про погодження графіків погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати на ІІ 
півріччя 2014 року

227
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07011/08-22 Лист10/1336
Про пошкодження автомобільних доріг

228
28.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

07152/08-44 Лист1/11-5557/НВ
Про виготовлення чохлів для бронежилетів

229
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

06926/08-49 Лист59/6/1-974дск
Про відсутність порядку евакуації наркотичних 
лікарських препаратів

230
01.09.2014від

№
від 01.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06908/08-39 Лист21-28-3393
Про організацію роботи відділу адміністрування та 
відділів Державного реєстру виборців

231
29.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

06928/08-39 Лист21-38-3349
Про не фінансування проміжних виборів депутатів 
облради

232
26.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання виборів та референдумів 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

06973/08-39 Лист21-38-3436
Про передачу головам окружних виборчих комісій 
печаток

233
01.09.2014від

№
від 02.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

07081/08-44 Лист0.22+7532/0/6-1
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про утворення Міжвідомчої комісії з питань 
облаштування державного кордону"

234
01.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

06939/08-20 Лист15-08/849-19325
Про стан звітності виконання зведених кошторисів 
на ІІ квартал 2014 р.

235
26.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06940/08-20 Лист15-08/820-18936
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
станом на 01.07.2014

236
19.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07067/08-36 Лист4-09/481-19669
Про погодження звільнення Петряєва А.А.

237
01.09.2014від

№
від 04.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

07100/08-21 Лист12.1.5-5352/1-14
Про надання адміністративних послуг у сфері 
міграції

238
02.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

06975/08-28 Лист04.02-16-8212/1
Про постанову Першого заступника головного 
державного санітарного лікаря України від 
21.08.2014 № 12

239
22.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Охорона здоров'я 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

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

07115/08-28 Лист22.2/2669/КВ
НАРАДА 30.09-02.10.2014
Про участь у нараді

240
03.09.2014від

№
від 05.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна фіскальна служба України

07104/08-36 Лист2141/5/99-99-24-
Про погодження призначення Мужева О.О.

241
29.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

06942/08-22 Лист1928/1/5.3-2
Про роботу ДП "Укрдіпродор"

242
26.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

07139/08-28 Лист2454/50/5-14
Про спалах у Західній Африці надзвичайної 
ситуації у сфері охорони громадського здоров`я

243
29.08.2014від

№
від 05.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06955/08-36 Лист3772/27/13
Про погодження звільнення Коваленка О.С.

244
01.09.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06993/08-27 Лист3684/27/5
Про сприяння в проведенні тренінгів

245
27.08.2014від

№
від 02.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

06945/08-36 Лист18-09/269
Про підвищення кваліфікації

246
26.08.2014від

№
від 01.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

07030/08-36 Лист124/80/22-14
Про погодження проекту Указу Президента 
України "Про План заходів щодо реалізації у 
2014-2015 роках положень Стратегії державної 
кадрової політики на 2012-2020 роки"

247
28.08.2014від

№
від 03.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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