
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.09.14 по 19.09.14

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

07386/08-01 Закон України1635-VII
 Про внесення змін до законів України "Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території України" 
щодо місця перебування та права на освіту. АТО

1
12.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07387/08-01 Закон України1634-VII
 Про внесення змін до законів України "Про 
військовий обов’язок і військову службу" та "Про 
засади запобігання і протидії корупції"

2
12.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07388/08-01 Закон України1654-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо забезпечення реалізації прав підприємств, 
установ та організацій громадських організацій 
інвалідів на пільгове оподаткування

3
14.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07389/08-01 Закон України1645-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
реформування системи управління Єдиною 
газотранспортною системою України

4
14.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07390/08-01 Закон України1652-VII
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2014 
рік"

5
14.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова



№
з/п
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07391/08-01 Закон України1637-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
лікарські засоби" щодо удосконалення порядку 
забезпечення населення лікарськими засобами, 
призначеними для лікування соціально 
небезпечних і тяжких хвороб

6
12.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07392/08-01 Закон України1644-VII
Про санкції

7
14.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Народні депутати України

07367/08-10 Депутатське звернення04/09/14/709
НДУ ГРИЦЕНКО А.С.
Про звернення гр.Тютюнова Л.М. щодо надання 
матеріальної допомоги для ремонту житлового 
будинку 

8
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07368/08-10 Депутатське звернення20 67133
НДУ АБДУЛЛІН О.Р.
Про звернення гр.Кравченко Л.В. щодо проведення 
лікування доньки

9
09.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07502/08-10 Депутатське звернення09/14-472/ЗП
(В.В.БАНДУРОВ) Про вирішення питання цінової 
ситуації на ринку молока, зокрема в Оріхівському 
районі

10
14.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07566/08-10 Депутатське звернення99-2014/13
НДУ ЛУК`ЯНЧУК Р.В.
Про надання роз`яснень з питань приватизації ВАТ 
"Укртелеком"

11
10.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

07433/08-37 Лист11509
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ
Про нагородження Дорошенко Е.Ю. (інші)

12
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

2
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з/п
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07441/08-37 Лист01-55
ВГО "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС" 
Про нагородження Коваленко О.А.

13
02.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07442/08-37 Лист01-54
ВГО "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ-УЧАСНИКІВ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС" 
Про нагородження Пегова Е.М.

14
02.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07458/08-21 Лист24
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО "НАРОДНИЙ 
ЗАХИСТ"
Про виділення приміщення

15
05.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07459/08-21 Лист25
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО "НАРОДНИЙ 
ЗАХИСТ"
Про виділення приміщення

16
05.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07493/08-38 Листб/н
ГО "МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ"
Про вирішення питання проведення круглого столу

17
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07529/08-38 Лист146/14
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про незгоду з обранням Любцова Е.В. на посаду 
голови райради

18
17.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07363/08-24 Лист08/09-01
ТОВ "ДИРЕКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
БУДІВЕЛЬ"
Про співробітництво

19
08.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

3
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07369/08-27 Лист410
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 13-14.10.2014 у смт. Підкамені 
Львівської області Всеукраїнського фестивалю 
"Мелодії Підкамення-2014"

20
04.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07370/08-27 Лист393
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 01-02.11.2014 у м. Києві 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Веселі 
канікули осені-2014"

21
09.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07416/08-34 Лист276
АСОЦІАЦІЯ "ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА І 
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ"
Про створення сучасної системи інформування та 
оповіщення населення при НС воєнного, 
соціального, техногенного та природного характеру 
без залучення бюджетних коштів

22
08.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07419/08-27 Лист328
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 11-12.10.2014 у м.Тернополі 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Калина 
червона-2014"

23
05.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07435/08-27 Лист1-01-4762
ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Про проведення творчих конкурсів

24
10.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07456/08-48 Лист110
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЯКОСТІ
Про проведення Європейського тижня якості в 
Україні

25
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання системи управління якістю паперовий паперова

07463/08-32 Лист456
МБО "ЕКОЛОГІЯ-ПРАВО-ЛЮДИНА"
Про реформу у сфері охорони навколишнього 
природного середовища

26
11.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07464/08-32 ЛистЮЭ-09/129
ТОВ "ПІВДЕННА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Про будівництво повітряної лінії 750 кВТ 
"Запорізька АЕС-Каховська"

27
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07525/08-35 Листб/н
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЗАБРОДІН О.М.
Про розгляд питань з погашення заборгованості з 
заробітної плати

28
17.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07547/08-24 Лист179-09/14
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про газифікацію Надеждинської сільської ради

29
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07548/08-24 Лист178-09/14
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про газифікацію Надеждинської сільської ради

30
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07560/08-32 Листб/н
ФОП КУШНІР С.В.
Про вирішення питання продовження дії договору 
оренди щодо користування водним об`єктом

31
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07591/08-22 ЛистВих-2508/0/2-14
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Про проведення енергетичного форуму 10.10.2014

32
17.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07602/08-35 Лист02-01/102
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЛЕЦЬКА Ю.В.
Про стан погашення заборгованості із заробітної 
плати

33
17.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07568/08-18 Лист1617-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" у серпні 2014 року 

34
10.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07379/08-03 Постанова427
Про внесення зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 512 

35
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07380/08-03 Постанова426
Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України 

36
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07381/08-03 Постанова436
Про внесення змін до Типового положення про 
бухгалтерську службу бюджетної установи 

37
05.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07382/08-03 Постанова429
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 січня 2003 р. № 117 

38
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07383/08-03 Розпорядження815-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2014 році Всеукраїнського тижня права

39
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07384/08-03 Постанова428
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2004 р. № 558 

40
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07385/08-03 Постанова419
Про державне регулювання цін на бланки 
документів, які використовуються органами 
виконавчої влади, іншими державними органами 
для оформлення результатів надання 
адміністративних послуг

41
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07393/08-09 Доручення29526/71/1-14
 (В. Гройсман) Про виконання п.8 доручення 
Прем`єра міністра Украіни від 15.08.2014 № 
29526/7/1-14 до Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2014 рік"

42
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

07394/08-09 Доручення51493/9/1-13
(А. Яценюк) Про роботу електрометалургійних 
підприємств у 1 півріччі 2014року

43
13.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07395/08-09 Доручення57523/296/1-11
(В.Гройсман) Про продовження виконання 
завдання, визначеного п.11 доручення КМУ від 
03.12.2011  № 57523/1/1-11

44
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07396/08-09 Доручення5395/11/1-14
(В.Гройсман) Про залучення коштів для 
фінансування проектів з розвитку міського 
електричного транспорту та оновлення його 
рухомого складу

45
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07397/08-09 Доручення33856/1/1-14
(В.Гройсман) Про надання населенню компенсації 
додаткових витрат на оплату комунальних послуг

46
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07448/08-09 Доручення34294/1/1-14
(А.Яценюк) Про виконання вимог законодавства 
стосовно прав дітей  (АТО)

47
13.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07449/08-09 Доручення10254/120/1-09
(В.ГОЙСМАН) Про розгляд інвестиційних 
проектів, спрямованих на заміщення споживання 
природного газу іншими видами палива

48
11.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07450/08-09 Доручення12546/0/2-14
(О.ПАРАКУДА) Про звернення Ботіївської 
сільської ради щодо земель сільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів

49
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07451/08-09 Доручення33928/1/1-14
(В.ГРОЙСМАН) Про закріплення постраждалих 
територій Донецької та Луганської областей за 
регіонами України

50
13.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07452/08-09 Доручення33639/1/1-14
(О.ПАРАКУДА) Про події  29.08.2014 на ПАТ 
"Український графіт"

51
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

07453/08-09 Доручення34082/1/1-14
(О.ПАРАКУДА) Про звернення ГО "Народна рада 
Запоріжжя та Запорізької області" щодо ліквідації 
корупційних схем часів Януковича у ЖКГ 

52
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07494/08-03 Постанова445
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2012 р.  №919

53
27.08.2014від

№
від 17.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07495/08-03 Розпорядження820-р
Про затвердження планів комплектування 
Інституту державного управління у сфері 
цивільного захисту слухачами з числа керівного 
складу та фахівців, діяльність яких пов`язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, на період з 1 вересня 2014 р. по 
30 червня 2015 року 

54
10.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07496/08-03 Постанова442
Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади

55
10.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07497/08-09 Доручення34215/1/1-14
(А.ЯЦЕНЮК) Про забезпечення стягнення 
заборгованості за спожитий природний газ

56
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07498/08-09 Доручення33833/1/1-14
(А.ЯЦЕНЮК) Про вирішення питання щодо 
скасування постанови КМУ від 27.08.2014 №381

57
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07565/08-09 Доручення34681/1/1-14
(О.СИЧ) Про стан мобілізаційного резерву 
медичного призначення 

58
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07592/08-04 Витяг з протоколуВП 75
(А.Яценюк) п.7 9. Рішення з окремих питань
Про реалізацію вивільнених легкових автомобілів

59
10.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання організаційної роботи 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

07593/08-09 Доручення35367/0/1-14
(В.ГРОЙСМАН) Про проведення селекторної 
наради 24.09.2014 з питань забезпечення 
природним газом промислових підприємств 

60
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07604/08-04 Витяг з протоколуВП 75
(А.ЯЦЕНЮК) п.3 Про організацію цивільного 
захисту в особливий період

61
10.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07605/08-04 Витяг з протоколуВП 75
(А.ЯЦЕНЮК) п.1 Про забезпечення 
обороноздатності держави (АТО)

62
10.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07607/08-04 Витяг з протоколуВП 75
(А.ЯЦЕНЮК) п.9 Рішення з окремих питань щодо 
вжиття заходів із запобігання корупції

63
10.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07608/08-04 Витяг з протоколуВП 75
(А.ЯЦЕНЮК) п.9 Рішення з окремих питань щодо 
створення регіональних центрів медичної 
реабілітації

64
10.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07609/08-09 Доручення28613/8/1-14
(В.ГРОЙСМАН) Про наповнення веб-сайту 
актуальною інформацією

65
17.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07611/08-09 Доручення26683/28/1-14
Про закріплення постраждалих територій 
Донецької та Луганської областей за регіонами 
України

66
17.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

07376/08-22 Лист26-5908/1.2-14
Про перевищення обсягів газу

67
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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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

07420/08-21 Лист3611-09/31457-0
Про зняття з контролю завдань стосовно перегляду 
регуляторних актів

68
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07516/08-22 Лист3821-07/32167-0
Про надання інформації до посадового та 
персонального складу Міжвідомчої комісії з 
вивчення проблемних питань, пов'язаних з 
діяльністю електрометалургійних підприємств  

69
17.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07603/08-21 Лист2522-06/32369-0
Про надання інформації щодо діяльності центрів 
надання адміністративних послуг

70
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07447/08-33 Лист413/16-190-3000
Про візит в Україну Спеціального доповідача Ради 
ООН з прав людини з питань внутрішньо 
переміщених осіб з 16-25.09.2014

71
12.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07431/08-29 Лист6299/5
Про фінансову підтримку місцевих осередків 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств 
та їх спортивних споруд

72
10.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07573/08-29 Лист6355/4.2
Про проведення Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції 
"Відповідальність починається з мене"

73
11.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07429/08-36 Лист7/21-10778
Про надання кандидатури на посаду директора ДП 
"Державне спеціалізоване ремонтно-будівельне та 
монтажно-налагоджувальне управління 
"Запоріжжякомунекологія"

74
09.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

07454/08-24 Лист7/10-10990
Про посилення соціального захисту населення  в 
умовах підвищення цін і тарифів на комунальні 
послуги

75
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07455/08-24 Лист7/19-10994
НАРАДА 18.09.2014
Про проведення наради щодо визначення переліку 
об`єктів, фінансування яких у 2014 році 
передбачається за рахунок субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам

76
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07467/08-32 Лист7/11-10454
Про надання інформації щодо контролю 
екологічної безпеки

77
02.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07468/08-24 Лист7/10-10728
Про тарифи на комунальні послуги в Запорізькій 
області

78
08.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07491/08-21 Лист7/13-10960
Про надання інформації щодо організації роботи 
центрів надання адміністративних послуг

79
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07614/08-20 Лист7/19-11126
Про надання інформації щодо обсягів 
кредиторської заборгованості  станом на 01.09.2014

80
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07374/08-26 Лист8901/0/14-14/57
Про організацію проведення у 2014 році 
Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"

81
08.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

07375/08-28 Лист21/183-м/10/193
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про відпуск розброньованих матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву медичного 
призначення Міністерству оборони України"

82
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07377/08-35 Лист9989/0/14-14/026
Про надання інформації щодо відновлення 
обласних координаційних комітетів сприяння 
зайнятості

83
04.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07427/08-35 Лист10469/0/14-14/11
Про надання інформації щодо оздоровлення та 
відпочинку дітей

84
16.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07439/08-35 Лист10104/0/14-14/01
Про проведення заходів з відзначення 
Міжнародного дня громадян похилого віку 

85
08.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07466/08-44 Лист10101/0/14-14/02
Про проведення робіт тимчасового характеру з 
інженерно-технічного облаштування державного 
кордону

86
08.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07528/08-30 Лист10934/0/14-14/37
Про надання інформації щодо стану виплат 
державної соціальної допомоги на прийомних дітей 
та дітей-вихованців

87
17.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07586/08-35 Лист10604/0/14-14/11
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.09.2014
Про участь у засіданні з координації проведення 
оздоровчої кампанії 2014 року

88
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07483/08-24 Лист31-05220-02-3/2
Про добудову житлового будинку по вул. 
Історична/Алмазна, 73а/25

89
08.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07569/08-20 Лист31-05110-14-7/2
Про формування місцевих бюджетів на 2015 рік

90
11.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

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

07476/08-35 Лист10.2-14/129
Про надання безоплатної первинної правової 
допомоги громадянам України, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції

91
10.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07440/08-37 Лист13214/02-16/01
Про присвоєння почесного звання Фомічу С.В.

92
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

07421/08-20 Лист05-5770/45
Про надання роз`яснень щодо порядку 
використання субвенції

93
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07507/08-37 Лист01-5265/23
Про нагородження Мартищенко О.О.

94
26.08.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07535/08-37 Лист02-5659/23
Про нагородження Багути Г.Я.

95
09.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07550/08-20 Лист01-5577/26
Про виділення коштів

96
05.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07555/08-20 Лист01-5499/28
Про забезпечення потреби в асигнуваннях на 
оплату праці працівників бюджетних установ

97
03.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

07556/08-20 Лист02-5326/38
Про фінансування заходів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища

98
27.08.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07557/08-32 Лист01-5620/40
Про вирішення ситуації, що склалася у сфері 
розміщення (захоронення) відходів в м. Бердянськ

99
08.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07570/08-20 Лист01-5498/28
Про забезпечення потреби в асигнуваннях на 
оплату праці працівників бюджетних установ

100
03.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07575/08-20 Лист02-5428/38
Про стан освоєння коштів субвенції держбюджету 
місцевим бюджетам

101
01.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

07462/08-20 Лист03/02-33/02740
Про повернення коштів обласного екологічного 
фонду

102
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07465/08-32 Лист12440/02-23/01
Про проведення наради для врегулювання ситуації 
щодо розпорядження землями Запорізької МР та 
Запорізьким та Вільнянськими районами

103
12.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07599/08-23 Лист01/02-25/02790
Про проведення ярмарків на території м. 
Запоріжжя

104
17.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07618/08-24 Лист2111/01-37/01
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про надання інформації щодо введення в 
експлуатацію об`єктів у вересні-жовтні 2014 року

105
15.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Мелітопольська міська рада

07371/08-22 Лист02-15/807-2
Про збереження діючого ліміту споживання 
електроенергії для КП "Водоканал" та  ТОВ 
"Мелітопольські теплові мережі"

106
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Пологівська міська рада

07601/08-32 Лист1768/02-05-04
Про погашення державного акту на право 
постійного користування землею ВАТ 
"Пологівський завод будівельних матеріалів"

107
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

07365/08-17 Лист3152/01-11
Про фінансування проекту

108
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07472/08-17 Лист3192/01-13
Про розгляд питання щодо звільнення від оплати за 
утримання "вимушених переселенців" у КЗ 
"Запорізька загальноосвітня школа-інтернат №4"

109
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

07524/08-17 Лист01-26/0858
Про надання інформації щодо призначення на 
посади керівників КУ

110
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

07460/08-22 Лист08/1034
Про збільшення лімітів енергоспоживання на 
вересень 2014 року

111
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07526/08-24 Лист10/1030
Про реконструкцію очисних споруд, які 
знаходяться у с. В.Криниця

112
10.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

07527/08-24 Лист10/1032
Про вирішення питання продовження робіт ДП 
"Вентиляціонник"  ВАТ "Запоріжсантехмонтаж"

113
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

07492/08-24 Лист02/7419
Про вирішення питання експлуатації розподільчих 
газових мереж 

114
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07583/08-22 Лист58/7445
Про припинення газопостачання ТОВ "ЗТМК"

115
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

07580/08-22 Лист001-41/13728
Про погодження балансу споживання електричної 
енергії на жовтень 2014 року

116
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07578/08-35 Лист1/10-15
Про надання допомоги вимушеним переселенцям, 
які тимчасово перебувають у 
санаторії-профілакторії ДОК "Чайка"

117
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

07531/08-22 Лист10/11-814
Про не вирішення питання щодо екологічної, 
аварійної та технологічної броні

118
17.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07518/08-37 ЛистЛВ/02-2106
Про нагородження Линника В.І.

119
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Мотор Січ"

07430/08-37 ЛистТПУ 20336
Про нагородження Шрамка В.Д. (інші)

120
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Український графіт"

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

07559/08-32 Лист16/4204
Про надання роз`яснень щодо порядку заміни 
сторони договору оренди землі 

121
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Банки

07417/08-20 Лист4389
ПАТ АК БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"
Про співробітництво

122
15.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

07461/08-44 Лист1493
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про забезпечення пальним

123
11.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07489/08-44 Лист28
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА-ПОЛЬОВА ПОШТА В 
6266 
Про проведення технічного огляду автотехніки 
батальйону

124
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07501/08-44 Лист2610
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1978
Про надання допомоги (АТО)

125
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07542/08-44 Лист1520
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання допомоги

126
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

07443/08-37 Лист35/6487-50
Про нагородження Тихомирова В.В. (інші)

127
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07444/08-37 Лист35/6488-50
Про нагородження Подобного О.В. (інші)

128
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

07538/08-37 Лист79-09/282
Про нагородження Рудаменка В.М. (інші)

129
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07362/08-22 Лист1/08-01-560
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про проведення переатестації автостанцій 

130
21.08.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07364/08-24 Лист099
ТОВ "БУДМАРКЕТ"
Про можливість добудування об`єкту нерухомості 
під програму забезпечення житлом 
військовослужбовців та їх сімей

131
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07366/08-32 Лист205
ТОВ "АГРОФІРМА "ЖОВТНЕВИЙ"
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

132
09.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07414/08-22 Лист9327/3-14/11
ТОВ СП "НІБУЛОН"
Пр вирішення питання гарантованої поставки газу 
щодо забезпечення зберігання зерна нового 
врожаю

133
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07436/08-24 Лист349
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про вирішення питання покращення житлових 
умов постраждалих від бойових дій сімей

134
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07438/08-22 Лист15/2
ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Про проведення енергетичного аудиту обстежень 
пілотних проектів Запорізької області

135
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07457/08-45 Лист341/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення 22.09.2014 Дня партизанської 
слави

136
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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07478/08-21 Лист135
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про вирішення питання на списання держмайна 
балансоутримувачем якого є ПАТ 
"Запоріжвогнетрив"

137
12.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07482/08-24 Лист762
ПП "МОЛОКОЗАВОД-ОЛКОМ"
Про перерозподіл лімітів природного газу

138
08.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07490/08-22 Лист588
ТОВ "ТРАНС.НАФТА"
Про розірвання договору на поставку 
нафтопродуктів

139
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07520/08-22 Листб/н
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про розгляд питання щодо погодження погашення 
заборгованості за електроенергію та податку на 
додану вартість

140
10.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07530/08-22 Лист250
ТОВ "МЕТЕКС"
Про зауваження комісії з ліцензування МПП 
України

141
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07532/08-24 Лист3261
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про затвердження схеми взаєморозрахунків по 
погашенню заборгованості підприємства

142
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07600/08-32 Лист1609/14-2
ТОВ "НВП "ЗАПОРІЖПРОМЕКОЛОГІЯ"
Про надання допомоги в отримані документів

143
16.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07378/08-41 Лист79-5804-вих14
БЕРДЯНСЬКА МІЖРАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо наявність об`єктів 
нерухомого майна та іншої спецсільгосптехніки

144
04.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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07484/08-45 Лист44-09
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ 
"СПІВДРУЖНІСТЬ"
Про співробітництво

145
09.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07537/08-43 Лист14836/03-48
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження від 
09.09.2014 на підставі листа від 02.09.2014 
№2/318/368/2014

146
09.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07539/08-38 Лист88
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ БАТАЛЬЙОН ПГФ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
"ХОРТИЦЬКИЙ ПОЛК"
Про надання допомоги

147
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07540/08-38 Лист87
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ БАТАЛЬЙОН ПГФ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
"ХОРТИЦЬКИЙ ПОЛК"
Про включення Ружина Ю.М. до складу Ради з 
питань оборони м. Запоріжжя

148
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07541/08-38 Лист89
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ БАТАЛЬЙОН ПГФ З 
ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
"ХОРТИЦЬКИЙ ПОЛК"
Про надання допомоги

149
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07563/08-24 Лист5143/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про розгляд та узгодження розрахунків з різниці в 
тарифах на теплову енергію та послуги 
теплопостачання для населення

150
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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07574/08-35 Лист13/1897
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про розгляд питання заборгованості з заробітної 
плати

151
15.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07606/08-26 Лист133
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ
Про недопущення порушення трудових прав 
працівників навчальних закладів та установ освіти і 
науки

152
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

07613/08-24 Лист580
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах

153
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07615/08-32 Лист35
ВАСИЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ ТОВАРИСТВО 
МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
Про надання дозволу для отримання в 
користування мисливські угіддя

154
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07617/08-24 Лист3146
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про затвердження собівартості цін відшкодування 
транспортування питної води субспоживачам КП 
"Водоканал"

155
16.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07622/08-37 Лист42-ГК
КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО "ЗАПОРОЗЬКЕ НИЗОВЕ"
Про нагородження Сергієнка О.А., Ткаченка Ю.Ф.

156
15.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Комітет із громадського контролю за діями влади в 
Запорізькій облдержадміністрації

07413/08-38 Лист36/Є
Про надання пропозицій на кадрову комісію

157
13.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Суди
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07428/08-43 Лист318/1162/14-ц
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Про виклик до суду (номер провадження 
№2/318/312/2014)

158
10.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07536/08-43 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду по справі 317/2853/14-ц

159
19.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Учбові заклади

07412/08-37 Лист01-20/2136
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Біленка В.А. ( інші) 

160
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07434/08-37 Лист01-20/2105
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ"
Про нагородження Череп А.В.

161
08.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07470/08-26 Лист01-20/2187
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ"
Про участь у роботі круглого столу 19.09.2014 

162
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

07522/08-45 Лист01-26/1260
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про проведення науково-практичної конференції 
25-27.09.2014  

163
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

07400/08-27 Лист01-32/382/1
Про Всеукраїнську агропромислову виставку 
"АГРОЕКСПО-2014"

164
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Миколаївська ОДА
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07361/08-27 Лист1931/16-05-27/6-
Про проведення 26-28.09.2014 туристичного 
фестивалю "Відпочивай активно!"

165
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07398/08-15 Лист03/1-01/294
(Ю.КОСЮК)  Про протокольне рішення щодо 
проведення наради з питань покращення стану 
медичного обладнання (АТО) 

166
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07399/08-15 Лист02-01/2608
(Б.ЛОЖКІН)  Про методичні матеріали на тему 
"Вшанування пам`яті жертв фашизму"

167
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07499/08-15 Лист02-01/2640
(Б.ЛОЖКІН) Про зняття з контролю ст.5 Указу 
Президента України від 01.05.2014 №447

168
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07500/08-15 Лист03-01/631
(Г.ЗУБКО) Про звернення голови Токмацької РДА 
щодо незаконних, на думку автора, дій посадових 
осіб Головного управління Держземагентства у 
Запорізькій області

169
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07513/08-37 Лист995/01
Про нагородження Ніколенка А.М.

170
11.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07514/08-37 Лист994/01
Про нагородження Стешенка В.Й.

171
11.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07558/08-32 Лист01-51/1190
Про роботу відділу Держземагентства у 
Василівському районі

172
01.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ 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
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07589/08-32 Лист01-32/1270
Про надання роз`яснень щодо зелених насаджень, 
які підлягають вирубці

173
17.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

07372/08-36 Лист05-29/0579
Про погодження звільнення Ослам Н.М.

174
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07519/08-20 Лист05-31/0584
Про виділення коштів

175
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07445/08-37 Лист01-15/0867
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Сєрік С.О.

176
11.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07504/08-37 Лист0825/01-47
Про нагородження Солодкого С.В.

177
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07505/08-37 Лист0825/01-47
Про нагородження Чуба О.Г.

178
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07508/08-37 Лист0825/01-47
Про нагородження Щербини В.Б.

179
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07509/08-37 Лист0825/01-47
Про нагородження Курмана С.І.

180
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07510/08-37 Лист0825/01-47
Про нагородження Савовського В.М.

181
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07511/08-37 Лист0825/01-47
Про нагородження Козярина В.І.

182
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07549/08-24 Лист122/01-31
Про ліміти споживання природного газу на 
території Гуляйпільського району

183
11.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07551/08-20 Лист131/01-18
Про внесення змін до Переліку об`єктів, що 
фінансуються у 2014 році за рахунок субвенції

184
09.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

07401/08-37 Лист46/2014-К
Про нагородження Козиряцького В.І.

185
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07402/08-37 Лист47/2014-К
Про присвоєння ордена "За заслуги"  III ступеня 
Гришину В.В.

186
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07403/08-37 Лист48/2014-к
Про присвоєння почесного звання Батракову Ю.Н.

187
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07503/08-37 Лист01-15/1258
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Поповій В.Г.

188
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07517/08-36 Лист01-01-29/0859
Про погодження призначення Кириленка В.І.

189
17.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07587/08-37 Лист01-01-29/0846
Про нагородження Рудого М.М.

190
12.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07588/08-37 Лист01-01-16/0826
Про нагородження Хабло В.Г.

191
12.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

07486/08-37 Лист01-36/359
Про нагородження Дементія Ю.М.

192
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07487/08-37 Лист01-36/358
Про нагородження Коссе І.І.

193
12.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07554/08-20 Лист01-20/350
Про виділення коштів

194
09.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07446/08-37 Лист1103/03-04
Про нагородження Калімана О.А.

195
12.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07567/08-22 Лист03-12/0511
Про вирішення питання заміни трансформатора 

196
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07485/08-37 Лист01-01-16/0747
Про нагородження Парахіна В.В.

197
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07515/08-36 Лист01-01-16/0736
Про погодження звільнення Даценко І.В.

198
11.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07424/08-22 Лист01-23/877
Про вирішення конфліктної ситуації на ринку 
телефонії району з ПАТ "Укртелеком"

199
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

07406/08-37 Лист1768/01-18
Про нагородження Чуприни І.М

200
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07579/08-37 Лист01-18/0629
Про нагородження Діхтяра А.О.

201
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

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

07407/08-37 Лист01-20/520
Про нагородження Самойлова Л.П.

202
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07408/08-37 Лист01-20/516
Про нагородження Орманджи О.І.

203
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07409/08-37 Лист01-20/517
Про нагородження Левченко М.Г.

204
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07410/08-37 Лист01/20/518
Про нагородження Костирі Ю.О.

205
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07411/08-37 Лист01-20/519
Про нагородження Бєлого В.М.

206
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07621/08-37 Лист01-11/553
Про нагородження Кормачева В.М.

207
19.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07506/08-37 Лист01-30/0991
Про нагородження Суржик О.В. та Суржик О.А.

208
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07546/08-32 Лист01-23/0884
Про надання роз`яснень щодо розгляду звернення 
ТОВ "Пегманіт" по земельному законодавству

209
15.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

07552/08-20 Лист01-23/0317
Про виділення коштів

210
10.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07533/08-37 Лист1836/61-27
Про нагородження Борового П.І.

211
11.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07534/08-37 Лист1836/61-27
Про нагородження Клименка А.П.

212
11.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07553/08-20 Лист62-35/0863
Про вирішення питання кредиторської 
заборгованості та оплату телекомунікаційних 
послуг

213
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07619/08-24 Лист1954/61-16
Про внесення змін до переліку об`єктів, що 
фінансуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам

214
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07404/08-37 Лист01-07/26/0831
Про нагородження Ківі М.М.

215
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07405/08-37 Лист01-07/26/0829
Про нагородження Бодзяка О.В.

216
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07373/08-26 Лист02-03-04/306/Ко
НОВОВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання виділення "Шкільного 
автобусу"

217
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

07426/08-22 Лист1147
ПРИМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про відкриття автобусного маршруту

218
11.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07562/08-22 Лист01-13/926
БАЛАБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання з приводу руху транспорту 
маршруту №101

219
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

28



№
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

07598/08-22 Лист287
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про безоплатне прийняття у власність ВАТ 
"Запоріжжяобленерго" електрообладнання 

220
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

07512/08-37 Лист02-01/1415
Про нагородження Захарченко О.В. (інші)

221
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07620/08-37 Лист02-01/1447
Про нагородження Волкова А.А. (інші)

222
19.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент екології та природних ресурсів

07594/08-45 Лист02.1-26/03.3/707
Про пропозицію до порядку денного чергової сесії 
обласної ради

223
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

07582/08-45 Доповідна запискаб/н
Про доповнення Переліку відомостей, що 
становлять службову інформацію в Запорізькій 
ОДА, яким надається гриф обмеження доступу 
"Для службового користування"

224
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Служба у справах дітей

07545/08-37 Лист01-15/1089
Про нагородження Махлайчук В.М. (інші)

225
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07572/08-41 Лист46/12465
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
Про надання інформації щодо Дяченко С.І.

226
15.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління юстиції
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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

07437/08-45 Лист12/6-19/6959
Про проведення 23.09.2014 "круглого" столу

227
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07479/08-43 ЛистВП 44637335
ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження (лист від 
07.07.2014 №315/434/14-ц)

228
09.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07480/08-43 ЛистВП 44637409
ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОГО 
РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження (лист від 
07.07.2014 №315/434/14-ц)

229
10.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07576/08-35 Лист3770-3-19/13-14
Про надання інформації щодо погашення 
заборгованості з заробітної плати

230
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07585/08-37 Лист07-20/7090
Про нагородження Аксініної І.В. (інші)

231
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

07473/08-23 Лист806/01-10
Про надання інформації щодо декларування 
наявних обсягів цукру

232
11.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07474/08-23 Лист805/01-10
Про надання матеріалів щодо декларування обсягів 
зерна

233
11.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

07521/08-22 ЛистЕЕ-3741
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної енергії на жовтень 2014 
року

234
15.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ 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

07590/08-22 Лист74
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ВЕЛИКОТОКМАЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про направлення представника для комісійного 
огляду переїздів

235
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07610/08-22 ЛистВ.о.Н-21/955
Про перевезення у приміському транспорті 
пасажирів пільгових категорій

236
15.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

07488/08-44 Лист879
Про надання дозволу на роботу з документами 

237
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07561/08-44 Лист877
Про вирішення питання проведення ремонту 
автотехніки

238
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07425/08-41 Лист07/2-1324/08
Про звернення Ремші Г.І. щодо можливих 
порушень прав пільгових категорій громадян на 
безоплатний проїзд у громадському транспорті

239
10.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07475/08-41 Лист07/1/1-2711 вих-
Про надання інформації щодо використання 
коштів, спрямованих на реалізацію Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 
Запорізької області на 2010-2015 роки

240
15.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07523/08-41 Лист07/1/1-2731 вих-
Про надання інформації щодо фактів надходження 
звернень та порушення конституційних прав членів 
сімей загиблих Герої Небесної Сотні

241
16.09.2014від

№
від 17.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07577/08-41 Лист19-р
Про звернення Торопова М.В. щодо організації 
перевірки викладених фактів та прийняття рішення 

242
15.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

07584/08-41 Подання08-378 вих14
ПОДАННЯ Про усунення порушень вимог Закону 
України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", 
причин та умов, що їм сприяють

243
17.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07612/08-41 Лист07/1/1-2749 вих-
Про надання  інформації щодо зберігання, 
переробки сільськогосподарської продукції

244
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07623/08-41 Лист07/1/4-629 вих14
Про надання інформації щодо обсягів фінансування 
та стану виконання природоохоронних заходів, 
включених до Переліку заходів, спрямованих на 
охорону та раціональне використання природних 
ресурсів у 2014 році

245
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

07415/08-21 Лист02-13-05967
Про оренду об`єктів державної власності, що 
перебувають на балансі ПАТ "Запорізький завод 
"Перетворювач"

246
12.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07477/08-35 Лист02-11-05900
Про надання інформації по протокольному 
рішенню звітів арбітражних керуючих Усачова 
О.М. та Жиленко Н.О.

247
09.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

07596/08-22 Лист10/1449
Про видачу дозволів на розміщення рекламоносіїв

248
17.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07597/08-22 Лист10/1362
Про утримання у належному санітарному стані 
смуг відводу автомобільних доріг

249
02.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області
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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

07581/08-21 Лист2301/03-7955
Про надання інформації щодо готовності центрів 
адміністративних послуг

250
18.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07543/08-39 Лист21-38-3805
Про сприяння окружним виборчим комісіям з 
вибором народних депутатів України

251
16.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

07469/08-35 ЛистДЦ-10-5938/0/16
ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВОГО 
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
Про активізацію діяльності координаційних 
комітетів сприяння зайнятості

252
05.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07544/08-48 Лист1-6/14-2568
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З АКРЕДИТАЦІЇ 
УКРАЇНИ
Про Рішення щодо тимчасового зупинення атестату 
про акредитацію

253
15.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання системи управління якістю паперовий паперова

Вищий Адміністративний суд України

07418/08-43 ЛистК/800/47123/14
Про ухвалу на матеріали касаційної скарги 
Куковінець О.В.

254
05.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна казначейська служба України

07571/08-20 Лист8-09/1618-20619
Про внесення змін до розпису Державного 
бюджету України на 2014 рік

255
15.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба геології та надр України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

07423/08-32 Лист12429/02/14-14
Про розгляд листа Державної Азовської морської 
екологічної інспекції щодо порушення умов 
спецдозволу на користування надрами ДКП 
"Бердянський міськводоканал"

256
09.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

07471/08-21 Лист7436/0/20-14
Про надання інформації щодо діяльності Центрів 
надання адміністративних послуг

257
12.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

07481/08-45 Лист21-14/485
Про проведення семінару з внутрішнього аудиту

258
16.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

07595/08-27 Лист2594/50/2.2-14
Про проведення 02.10.2014 засідання Ради 
представників регіонів сфери туризму та курортів 
та Ради туристичних міст України

259
12.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07432/08-36 Лист3969/27/13
Про направлення представника для участі у роботі 
конкурсної комісії

260
12.09.2014від

№
від 16.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

07564/08-36 Лист127/80/22-14
Про надання інформації щодо стан кадрової роботи 
та реалізації державної кадрової політики

261
09.09.2014від

№
від 18.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

07422/08-21 Лист10-15-12172
Про інформування щодо надання Фондом 
інформації з Єдиного реєстру об`єктів державної 
власності

262
11.09.2014від

№
від 15.09.2014
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07616/08-36 Лист10-21-12520
Про надання кандидатури керівника на 
новостворюване ДП "Тепличний комбінат"

263
18.09.2014від

№
від 19.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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