
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.09.14 по 12.09.14

Ф21-КА
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документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

07165/08-14 Лист04-29/8-742
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА, 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ТА АНТИМОНОПОЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про розгляд пропозицій законодавчого 
регулювання у галузі сільського зеленого туризму 

1
03.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07327/08-27 Листб/н
ВГО ІНСТИТУТ РЕСПУБЛІКА  
Про проведення семінару "Свобода мирних 
зібрань. Українське законодавство на практиці" 
25.09.2014 м. Одеса 

2
12.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07331/08-32 Лист2
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ВИКОНАВЧОМУ 
КОМІТЕТІ ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про розгляд питань щодо продажу земельних 
ділянок

3
09.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07163/08-32 Листб/н
КОЧКОВ А.П.
Про поновлення дії договору оренди землі

4
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07164/08-32 Листб/н
КУШНІР С.В.
Про поновлення дії договору оренди землі

5
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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07175/08-43 Лист12/2-10/47/4
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В 
МІСТІ КИЄВІ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо перебування 
Карабанова О.В. на квартирному обліку

6
22.08.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07183/08-22 ЛистПЧ-04/470
ДП "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" КАХОВСЬКА 
ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про проведення 12.09.2014 наради щодо 
залізничних переїздів

7
03.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07199/08-32 Лист423
ДУ "НОВОКАХОВСЬКИЙ РИБОВОДНИЙ 
ЗАВОД ЧАСТИКОВИХ РИБ" 
Про співробітництво при проведені робіт по 
відтворенню та випуску водних біоресурсів

8
29.08.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07216/08-27 Лист03/460
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

9
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07227/08-44 Лист231/1820
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 
СЛУЖБИ
Про інформування населення щодо особливості 
порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію 
та виїзд з неї

10
06.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07247/08-29 Лист410
АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про проведення змагання з автоспорту 
09.10.2014-12.10.2014

11
09.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07252/08-19 Лист5-353
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
Про проведення у м. Одеса Х Українського 
муніципального форуму

12
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

07309/08-33 Лист627/14
УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ООН 
У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ
Про проведення зустрічі 21.09.2014

13
11.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07311/08-35 Лист141
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЖИЛЕНКО Н.О.
Про ситуацію на ВАТ "НДІ "Перетворювач"

14
08.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07313/08-45 Лист77001-04/787
ДНУ"Академія Фінансового Управління"
Про проведення науково-практичного семінару  на 
тему: "Метрологія та організація проведення 
внутрішнього аудиту в органах державного сектору 
в контексті провадження організаційних змін у 
системі управління державними фінансами"

15
05.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07315/08-24 Телеграма80/3701
ТЕЛЕГРАММА Про  відновлення подачі води 
згідно з графіків і договорів дачних товариств

16
11.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07316/08-35 Лист47
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про виділення допомоги

17
11.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07320/08-33 Лист278/14
ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Про підписання Угоди

18
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07342/08-35 Лист01/210/01-10
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Про стан справ щодо розміщення осіб, які 
переселилися з тимчасово окупованої території

19
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07358/08-29 Лист09-1316
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про можливість відзначення Бабій Є. переможниці 
зі стрибків у довжину ІІ Олімпійських ігр серед 
спортсменів-юніорів

20
08.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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Посольства

07322/08-33 Лист02-04/58/12
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

21
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

07197/08-29 Лист6111/17-540-545
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ
Про підтвердження до громадянства України 
Шрамко Н.Є.

22
29.08.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Суди

07277/08-43 Лист3641
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про ухвалу суду по справі від 05.09.2014 
№328/549/14-ц

23
08.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07278/08-43 Лист3644
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про ухвалу суду по справі від 05.09.2014 
№328/3094/14-ц

24
08.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07303/08-43 Лист310/1184/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі Доценка

25
11.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07166/08-03 Розпорядження791-р
Про затвердження плану заходів з імплантації 
Директиви Європейського Парламенту та Ради 
2009/28/ЄС

26
03.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4
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07167/08-03 Постанова404
Про схвалення Прогнозу економічного і 
соціального розвитку України на 2015 рік та 
основних макропоказників економічного і 
соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України

27
27.08.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07168/08-09 Доручення32866/1/1-14
(В.Гройсман) Про перерозподіл обсягів 
споживання природного газу

28
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07169/08-09 Доручення32580/1/1-14
(А. Яценюк) Про проведення заходів щодо 
забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників сертифікованими засобами 
захисту рослин

29
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07170/08-09 Доручення25858/8/1-14
(О.Сич) Про узгодження пропозицій щодо  
розбронювання матеріальних цінностей (АТО)

30
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07171/08-09 Доручення31410/1/1-14
(А.Яценюк) Про виконання законодавства щодо 
додержання прав громадян, які переселилися з 
тимчасово окупованої території України (АТО)

31
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07172/08-09 Доручення32867/1/1-14
 (В.Гройсман) Про субвенцію на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах

32
06.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07173/08-09 Доручення30262/3/1-14
(В.Гройсман) Про проведення засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій ( 11.09.2014 )

33
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07174/08-09 Доручення20946/6/1-14
(В.Гройсман) Про спорудження вантового мосту 
через річку Дніпро у м. Запоріжжі

34
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

5
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07200/08-16 Лист17-14/1012
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА 
КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
(Л.ШУСТЕНКО) Про розміщення у ЗМІ анонсів 
заходів за участю Прем`єр-міністра України 
А.П.Яценюка

35
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07223/08-03 Постанова409
Про встановлення державних соціальних 
стандартів у сфері житлово-комунального 
обслуговування

36
06.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07225/08-09 Доручення32889/1/1-14
(О.СИЧ)  Про фінансування медичної допомоги 
хворим, які потребують лікування методом 
гемодіалізу 

37
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07255/08-16 Лист
ЗАСІДАННЯ УРЯДУ 10.09.2014
Про проведення засідання

38
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07257/08-03 Постанова413
Про затвердження Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення (АТО)

39
20.08.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07258/08-03 Розпорядження805-р
Про затвердження Національного плану заходів з 
виконання другої фази Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового 
режиму для України

40
20.08.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07260/08-04 Протокол наради 
(засідання)

34114/0/1-14
ПРОТОКОЛ НАРАДИ ВІД 08.09.2014
(В.ГРОЙСМАН) Про проведення робіт щодо 
облаштування державного кордону 

41
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07261/08-09 Доручення32973/1/1-14
(А.ЯЦЕНЮК) Про захист права і свободи 
громадянина Хоменко О.П.

42
08.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07262/08-09 Доручення29531/1/1-14
(А.ЯЦЕНЮК)  Про забезпечення виконання Закону 
України від 01.07.2014 №1556-VII "Про вищу 
освіту"

43
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

07298/08-09 Доручення34117/0/1-14
(В.ГРОЙСМАН) Про надання інформації щодо 
актуальних та важливих для регіонів 
інфраструктурних об`єктів економіки і соціальної 
сфери

44
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07299/08-09 Доручення33682/1/1-14
(О.СИЧ) Про розробку плану дій, спрямованих на 
захист прав дітей, які перебувають в зоні бойових 
дій або переміщені на безпечні території України

45
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07300/08-09 Доручення22553/20/1-14
(О.СИЧ) Про активізацію роботи щодо протидії  
негативному впливу інформаційної пропаганди у 
вітчизняних та іноземних ЗМІ

46
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07301/08-09 Доручення34045/1/1-14
(Н.СИНИЦЯ) Про надання інформації щодо 
соціально-трудових відносин, колективні трудові 
спори (конфлікти) в Україні у серпні 2014 року

47
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07339/08-04 Витяг з протоколуВП 21
(А.ЯЦЕНЮК) Про проведення у вересні-жовтні 
2014 року штабних тренувань з питань цивільного 
захисту

48
05.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07341/08-09 Доручення33771/1/-14
(В. Гройсман) Про  результати аудиту 
використання субвенції на заходи компенсації 
ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження

49
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07178/08-23 Лист37-13-1-11/1355
НАРАДА 09.09.2014
Про проведення наради з питань АПК

50
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07160/08-24 Лист3715-07/29952-0
Про надання інформації щодо розроблення 
комплексу заходів із зменшення споживання газу

51
29.08.2014від

№
від 08.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07162/08-19 Лист3914-05/30374-0
Про надання інформації щодо першочергових 
інвестиційних проектів

52
02.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07235/08-19 Лист2811-20/31145-0
Про надання інформації щодо прогнозних 
показників регіону 

53
09.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07275/08-27 Лист3501-05/31175-0
Про проведення XV Всеукраїнського чемпіонату з 
перукарського мистецтва

54
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07326/08-21 Лист2522-06/31006-0
Про перерозподіл штатної чисельності структурних 
підрозділів райдержадміністрації 

55
08.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

07161/08-24 Лист04/31-589
Про надання інформації щодо обсягів 
заборгованості перед підприємствами 
теплоенергетики за спожиту теплову енергію

56
01.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07181/08-29 Лист6074/11.1
СЕМІНАР-НАРАДА 16.09.2014
Про участь у заходах

57
02.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

07335/08-24 Лист227/6/2583
ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА
Про участь забудовників у конкурсах щодо 
закупівлі квартир на умовах пайової участі та на 
вторинному ринку 

58
24.06.2014від

№
від 12.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07213/08-28 Лист3.33-10/1553-14
Про організацію надання допомоги 
військовослужбовцям та вимушеним переселенцям

59
06.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07230/08-28 Лист34
СЕМІНАР 10.09.2014
Про проведення семінару для психологів та 
психологів-волонтерів 

60
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07180/08-24 Лист7/14-9996
Про доступність матеріалів генеральних планів 
населених пунктів

61
19.08.2014від

№
від 08.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07208/08-24 Лист7/9-10663
Про надання звіту щодо виконання Плану заходів 
по зменшенню споживання природного газу на 
30%

62
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07211/08-24 Лист7/9-10667
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 11.09.2014
Про виконання Плану заходів по зменшенню 
споживання природного газу на 30%

63
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07231/08-32 Лист7/9-10637
НАРАДА 11.09.2014
Про проведення наради щодо отримання 
спецдозволів на користування надрами та 
спеціальне водокористування

64
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

07251/08-24 Лист7/10-10736
Про надання інформації щодо передбачення коштів 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
послуги з теплопостачання для населення

65
09.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07259/08-24 Лист7/9-10647
Про надання інформації щодо прийняття на 
зберігання робочі місця реєстраторів

66
05.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07266/08-24 Лист7/10-10744
Про надання інформації щодо обсягів теплової 
енергії, виробленої на теплогенеруючих установках 
з використанням усіх видів палива окрім 
природного газу

67
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07284/08-24 Лист7/10-10745
Про надання інформації щодо обсягу подальших 
взаєморозрахунків за спожиті послуги 
водопостачання та водовідведення

68
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07286/08-24 Лист7/14-10738
Про надання інформації щодо затверджених 
генеральних планів населених пунктів у регіоні за 
період з 01.01.2014

69
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07304/08-32 Лист7/11-10747
Про збирання побутових відходів, як вторинної 
сировини

70
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07305/08-24 Лист7/19-10829
Про надання інформації щодо актуальних та 
важливих для регіонів інфраструктурних об`єктів 
економіки і соціальної сфери, що плануються 
ввести в експлуатацію у вересні-жовтні 2014 року

71
10.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07306/08-24 Лист7/9-10828
Про надання інформації щодо переліку наявних 
будівельних конструкцій, що підлягають списанню 
(утилізації)

72
10.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07214/08-35 Лист750/20/112-14
Про надання роз`яснень щодо видачі посвідчень 
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

73
04.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07328/08-35 Лист10287/0/14-14/11
Про проведення засідання оперативного штабу з 
координації проведення оздоровчої кампанії 2014 
року

74
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07283/08-35 Лист31-07040-02-7/2
Про надання інформації щодо реалізації соціальних 
програм та заходів

75
08.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

07336/08-45 Листб/н
Про вирішення конфліктної ситуації

76
12.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

07308/08-24 Лист02-5692/33
Про розподіл та збільшення лімітів природного 
газу для ПАТ "Бердянське підприємство теплових 
мереж"

77
10.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька міська рада

07212/08-20 Лист00028/02-04/03
Про надання пропозицій щодо фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок коштів 
обласного екофонду у 2015 році

78
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07256/08-19 Лист02/02-23/02669
Про проведення пленарного засідання 

79
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07264/08-22 Лист01143/09
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ`ЯЗКУ
Про облаштування місця зупинки автобусів

80
08.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

07179/08-20 Лист02-12/781-2
Про банківські розрахунки ТОВ "Мелітопольські 
теплові мережі"

81
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07191/08-20 Лист02-12/783-2
Про виділення асигнувань

82
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07218/08-20 Лист02-12/784-2
Про виділення коштів

83
04.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07271/08-24 Лист02-15/793-3
Про перерозподіл лімітів споживання природного 
газу

84
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька міська рада

07337/08-20 Лист316
Про звернення депутатів Токмацької районної ради 
щодо збільшення субвенції на здійснення видатків 
місцевих бюджетів

85
04.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Дніпрорудненська міська рада

07295/08-24 Лист02/29-839
Про вирішення питання оплати за виконані роботи 
комунальним підприємствам 

86
08.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

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

Обласна рада

07185/08-17 Лист1
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, 
материнства та дитинства
Про участь у засіданні постійної комісії обласної 
ради

87
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07186/08-17 Лист2
Постійна комісія з питань охорони здоров'я, 
материнства та дитинства
Про участь у засіданні постійної комісії обласної 
ради

88
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07187/08-17 Лист01-26/0812
Про перенесення Форуму Перемін

89
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07189/08-17 Розпорядження98-р
Про затвердження Положення про комісію з 
кадрових питань при голові Запорізької обласної 
ради

90
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07250/08-17 Лист01-26/0835
Про надання інформації щодо переліку об`єктів, які 
відносяться до незавершеного будівництва станом 
на 01.01.2014 в розрізі територій

91
09.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07319/08-17 Лист3157/01-18
Про направлення за належністю листа Комітету із 
громадського контролю від 05.09.2014 №32/Є

92
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

07282/08-21 Лист11065
Про вирішення питання щодо передачі майна в 
безоплатне користування

93
05.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

07350/08-37 Лист103-722
Про нагородження Мєєрзон Д.М. (інші)

94
12.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Запоріжгаз"

07236/08-22 Лист58/7148
Про припинення газопостачання ПАТ "ЗАЗ"

95
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07296/08-22 Лист001-007/13166
Про критичну ситуацію з електропостачання ЗДП 
"Кремнійполімер"

96
08.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07270/08-22 Лист1/10-12
Про вирішення питання необгрунтованого 
підвищення тарифів за користування спеціальним 
великоваговим рухомим складом 

97
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07203/08-22 Лист06-13-2048
Про зниження електро. навантаження з боку 
енергопостачальної організації

98
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

07272/08-22 Лист12-3-17А-468
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни станом на 
04.09.2014

99
04.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

07360/08-41 Лист214
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2176
Про надання допомоги

100
12.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Господарський суд

07228/08-43 Лист908/2823/14
Про ухвалу суду по справі до відповідача ТОВ 
"Конвеєр"

101
02.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07158/08-22 ЛистДНМІ-02-51/477
НАРАДА 11.09.2014
Про проведення наради щодо використання вагонів 
на під`їзних коліях промислових підприємств

102
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07184/08-22 Лист2/9/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про вирішення питання по ремонту доріг

103
02.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07192/08-22 Лист08/09-14
ТОВ "ДНЕПР-ГІВС"
Про обстеження земельної ділянки

104
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07202/08-24 Лист3073
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про затвердження схеми проведення 
взаєморозрахунків по погашенню заборгованості 
підприємства перед ВАТ "Запоріжжяобленерго"

105
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07209/08-32 Лист512
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності на земельні 
ділянки

106
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07210/08-32 Лист9/31/07/14
ТОВ "ІММІДЖ-ТОМАЛЕКС"
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки

107
31.07.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07237/08-22 Лист1860
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про не припущення зупинки підприємства

108
09.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07238/08-37 Лист45
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Приймака В.О.

109
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07239/08-37 Лист47
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Цимбалова В.Ф.

110
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07240/08-37 Лист46
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Хохуліної Л.С.

111
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07241/08-37 Лист53
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Андрєєвої Г.М.

112
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07242/08-37 Лист52
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Сапунова О.М.

113
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07243/08-37 Лист47
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Шульженка Є.В.

114
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07244/08-37 Лист48
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Канигіна Д.В.

115
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07245/08-37 Лист459
ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Фурдик Н.С.

116
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07246/08-37 Лист460
ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про нагородження Дубовиченко Л.В,

117
05.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07253/08-22 Лист09/909-14
ТОВ "АРТАН-ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

118
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07265/08-22 Лист84
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про надання можливості участі у торгах на 
перевезення пасажирів

119
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07267/08-32 Лист10
ТОВ "ГЕЛИОС"
Про передачу в оренду земельної ділянки

120
10.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07273/08-24 Лист02/263
КП "ВОДОКАНАЛ" 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ
Про внесення на розгляд комісії питання 
погодження проведення взаєморозрахунків по 
погашенню заборгованості за спожиту 
електроенергію

121
04.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07288/08-32 Лист39
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про внесення змін до договору оренди землі 

122
10.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07289/08-32 Листб/н
ПП "УКРРІЧБУД"
Про внесення змін до договору оренди землі 

123
11.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07291/08-37 Лист43
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Шкоди Д.Ю.

124
05.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07292/08-37 Лист44
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Бродоса Д.В.

125
05.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації
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документа

07293/08-37 Лист49
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"РІСТ"
Про нагородження Паронової Л.А.

126
08.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07307/08-24 Лист1000
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про внесення змін до лімітів підприємства на 
споживання природного газу

127
03.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07312/08-32 Листб/н
ОК СОТ "Електрик"
Про присвоєння земель обслуговуючого 
Кооперативу ОК СОТ "Електрик" та приєднання 
Членів кооперативу до складу с. Благовіщенка 
Кам'янсько-Дніпровського р-ну Запорізької області

128
11.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07318/08-32 Лист2200
ТОВ "РЕМОНДІС Запоріжжя"
Про усунення порушень для отримання висновку 
на експлуатацію ПТПВ-1 на 2015-2017 р., та 
отримання висновку на об'єкт поводження з 
відходами на 2015-2017 р.

129
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07323/08-22 Лист42
ФОП Гончаров Володимир Миколайович
Про внесення змін до паспортів маршрутів

130
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07344/08-23 Лист01/649
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №5"
Про виділення зон для розміщення засобів 
пересувної дрібно роздрібної торгової мережі для 
реалізації хлібобулочних виробів

131
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07345/08-23 Лист896
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №3"
Про виділення зон для розміщення засобів 
пересувної дрібно роздрібної торгової мережі для 
реалізації хлібобулочних виробів

132
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

07347/08-32 Лист14-0420
ТОВ "ВКФ "ГАРМОНІЯ"
Про надання допомоги в укладенні договору 
оренди на землю

133
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07193/08-32 Лист09/11
НАРОДНА РАДА ЗАПОРІЖЖЯ І ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про скасування рішення Запорізької обласної ради 
від 26.12.2013 №12

134
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07194/08-36 Лист09/08
НАРОДНА РАДА ЗАПОРІЖЖЯ І ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про надання кандидатури Вагіс Ю.Л. до складу 
Комітету громадської оборони

135
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07195/08-36 Лист09/11
НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ 
Про надання кандидатури Ткаченка О.В. до складу 
Комітету громадської оборони

136
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07198/08-23 Лист874
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №3"
Про підвищення оптово-відпускних цін на хліб

137
03.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07217/08-24 Лист41
ОСББ "ПОЛЮС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

138
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07263/08-35 Лист01-20/16/31/і
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЯРОШЕНКО О.О.
Про банкрутство ЗАТ "Інкомпані"

139
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07268/08-24 Лист126
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про надання підтвердження права власності на 
гуртожиток по вул.Запоріжбудівській,8

140
08.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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07276/08-24 Лист3061
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ
Про погодження обсягу природного газу 

141
05.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07281/08-29 Лист43-09
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ 
"СПІВДРУЖНІСТЬ"
Про організацію спортивних змагань

142
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

07204/08-38 Лист32/Є
Про створення незалежної медичної комісії

143
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07205/08-38 Лист33/Є
Про винесення питання на обговорення кадрових 
комісій подовження контракту Лимарчуку С.В.

144
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

07206/08-38 Лист48
Про ліквідацію корупційних схем часів Януковича 
у ЖКГ

145
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Суди

07188/08-39 Лист01-20/25344(р)1
Про надання інформації щодо окружних виборчих 
комісій

146
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька ОДА

07332/08-29 Лист07/15я/1187
Про висловлення подяки 

147
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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07176/08-15 Лист03-01/598
Про опрацювання документів щодо попереднього 
розгляду кандидатур для призначення та звільнення 
на посади керівників місцевих державних 
адміністрацій

148
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07224/08-15 Лист41-01/3073
(О.Рафальський) Про продовження виконання 
доручення Президента України від 23.04.2010 
№1-1/749 (нагадування та зміна терміну інформ.)

149
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

07343/08-15 Лист02-01/2561
(Б.ЛОЖКІН) Про зняття з контролю виконання 
завдання, визначеного Дорученням Президента 
України від 25.01.2012 року №1-1/143

150
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

07219/08-02 Указ668/2014
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

151
23.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07220/08-02 Указ669/2014
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

152
23.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ паперовий паперова

07221/08-02 Указ670/2014
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

153
23.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07222/08-02 Указ671/2014
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

154
23.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07297/08-02 Указ676/2014
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня незалежності України

155
23.08.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07346/08-21 Лист991/01
Про вирішення питання взаємодії районних центрів 
надання адмінпослуг та Інспекції ДАБК

156
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Василівська райдержадміністрація

07330/08-32 Лист01-51/1229
Про визначення правового режиму використання 
полезахисних лісових смуг

157
08.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

07279/08-20 Лист01-16/0857
Про перерозподіл коштів

158
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07254/08-36 Лист01-24/853
Про погодження звільнення Самойлика М.Д.

159
04.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07355/08-37 Лист1771/01-18
Про нагородження Кононенка О.В.

160
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07356/08-37 Лист1769/01-18
Про нагородження Сігайова С.М.

161
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07357/08-37 Лист1770/01-18
Про нагородження Бандурова В.А.

162
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07234/08-24 Лист01-25/512
Про продовження будівництва газопроводу до с. 
Надеждине

163
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07349/08-37 Лист2493/01-36
Про нагородження Ліпченко М.М.

164
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07232/08-20 Лист0389/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

165
29.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07233/08-20 Лист0389/01-03
Про фінансування природоохоронних заходів

166
26.08.2014від

№
від 09.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07248/08-37 Лист01-11/0538
Про нагородження Чуба В.М.

167
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07249/08-37 Лист01-11/0537
Про нагородження Серебряникова С.О.

168
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07280/08-32 Лист01-11/0541
Про ситуацію з укладанням договорів на землю

169
09.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07333/08-37 Лист01-11/0539
Про присвоєння почесного звання Удовенко П.П.

170
08.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07190/08-36 Лист01-07/26/0811
Про призначення начальником відділу освіти, 
молоді та спорту Якимівської районної державної 
адміністрації Дудкіна Івана Вікторовича

171
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07274/08-22 Лист184
ДОБРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання відновлення автобусного 
сполучення 

172
28.08.2014від

№
від 10.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07156/08-37 Лист1207.04-15
Про нагородження Цвєткова В.П.

173
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07157/08-37 Лист1206.04-15
Про нагородження Зеленцова А.В.

174
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

07269/08-43 Лист22-ц/778/2766/1
Про ухвалу суду щодо цивільної справи Янкової 
Л.В.

175
05.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

07310/08-20 Лист07.2-09/826-100
Про стан використання субвенції

176
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07352/08-20 Лист09.3/8/836-10055
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

177
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07353/08-20 Лист093-8/837-10056
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

178
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07177/08-41 Лист93/260
Про надання інформації про провайдерів, які 
здійснюють незаконну ретрансляцію заборонених 
програм  

179
27.08.2014від

№
від 08.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

07215/08-41 Лист5/2559
Про звернення Акули К.Ю. щодо порушень 
природоохоронного законодавства КП 
"Жилкомсервіс" та ТОВ "Азов-Сервіс"

180
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07324/08-36 Лист90/6-4675
Про надання інформації щодо особових справ голів 
РДА

181
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління юстиції

07359/08-35 Лист5047-1-19/13-14
Про надання інформації щодо 
підприємств-боржників із заробітної плати

182
09.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

07334/08-22 Лист1356
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ВОКЗАЛ ЗАПОРІЖЖЯ-1"
Про направлення представника обласного комітету 
доступності для проведення аудиту

183
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07338/08-22 ЛистВ.о.Н-21/918
Про вирішення питання щодо перевезення 
пільгових категорій громадян

184
08.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

07317/08-32 Лист02/2237
Про списання зрошуваних земель

185
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07290/08-22 Лист857
Про забезпечення перевезення 
військовозобов`язаних

186
10.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

07287/08-44 Лист2695/01-17
Про надання рекомендацій щодо планування 
мобілізаційної роботи

187
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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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

07182/08-37 Лист06/1771
Управління виконання дирекції фонду у 
Запорізькій області
Про відзначення Хомічука Олександра Івановича

188
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07348/08-35 Лист1961
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про надання допомоги щодо чергування волонтерів 
у пункті збору теплих речей

189
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07207/08-41 Лист19-3725-09
Про розгляд звернення Шабанова О.В. (ДПМЗ 
"Гідромаш")

190
04.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07314/08-41 Лист07/1/1-2682вих-
Про надання інформації щодо порушення членами 
ГО "Антикорупційний рух правий сектор 
Запоріжжя" громадського поряду"

191
11.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07354/08-41 Лист19-4568-14
Про звернення Акули К.Ю. щодо незаконного 
виділення земельних ділянок

192
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07196/08-36 Лист8/1380
Про кадровий резерв

193
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

07329/08-21 Лист2301/09/7742
Про затвердження  планів щодо запровадження 
надання адміністративних послуг

194
11.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

26



№
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

07159/08-39 Лист21-38-3532
Про внесення запису про включення відомостей 
про комісію як юридичну особу до Єдиного 
державного реєстру юридичних та фізичних 
осіб-підприємців 

195
05.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

07340/08-44 Лист10/2/1-26757-14
Про забезпечення виконання завдань щодо 
проведення мобілізаційних заходів

196
09.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

07321/08-24 Лист40-12-4033
Про надання статінформації

197
10.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

07285/08-44 Лист6-5490/3-14
Про вирішення питань громадян, що 
переміщуються з тимчасово окупованої території

198
08.09.2014від

№
від 10.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

07351/08-21 Лист61105-1876
Про передачу до сфери управління Адміністрації 
Держспецзв`язку корпусу будівлі

199
04.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07229/08-34 Лист01-12382/165
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 11.09.2014
Про проведення засідання Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 

200
09.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07201/08-22 Лист72-03/10/5-14
Про надання пропозицій щодо проведення 
загальнодержавного Тижня енергоефективності

201
08.09.2014від

№
від 08.09.2014
№ 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

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07294/08-27 Лист3875/27/4
Про Всеукраїнський конкурс на краще періодичне 
друковане видання

202
08.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

07325/08-27 Лист1110/05-01
Про проведення Всеукраїнського 
фестиваль-конкурс соціальної реклами 
"України-Єдина!"

203
08.09.2014від

№
від 12.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Служба безпеки України

07226/08-49 Лист59/19-839дск
Про конфліктну ситуацію у Енергодарській міській 
раді

204
08.09.2014від

№
від 09.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07302/08-49 Лист591612-1004дск
Про посилення режиму охорони підстанції (ПС) 
330кВ "Мелітопольська"

205
09.09.2014від

№
від 11.09.2014
№ паперовий паперова

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