
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 29.09.14 по 03.10.14

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

07830/08-20 ЛистЭ.38.0.0.0/4-314
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про співпрацю з Запорізькою АЕС

1
22.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07959/08-28 Лист2014/9/29-61
СВІТОВИЙ БАНК
Про проведення робочої поїздки 08.10.2014

2
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

07827/08-24 Лист05/09-21
ТОВ "ДИРЕКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
БУ4ДІВЕЛЬ"
Про участь виконання підрядних робіт (АТО)

3
05.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07905/08-43 Лист1809
ВДВС ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про закінчення виконавчого впровадження від 
09.09.2014, винесену на підставі виконавчого листа 
від 03.09.2014 №329/468/14-ц

4
09.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07916/08-32 Листб/н
МАТЯШ О.В.
Про отримання у власність земельної ділянки

5
24.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07931/08-34 Лист165
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ 
БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
Про надання копії первинної справи та витягу з 
перереєстрації  Денисенка М.П.

6
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова



№
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(адресат)
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07948/08-22 Листб/н
ТОВ "ГЕСС КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА"
Про сприяння в проведенні семінарів

7
01.10.2014від

№
від 01.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07953/08-27 Лист532/29
ГПО "НОВА ЕПОХА"
Про сприяння в проведення "Дня українського 
козацтва"

8
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07981/08-26 Лист2476
ТОВ "МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА"
Про забезпечення навчальних закладів 
комп`ютерною технікою

9
23.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

08014/08-32 Лист68/9-54
ДОДАТКОВА ПІДТРИМКА МІНЕКОЛОГІЇ 
УКРАЇНИ У ВПРОВАДЖЕННІ СЕКТОРАЛЬНОЇ 
БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ
Про проведення 10.10.2014 круглого столу з питань 
охорони навколишнього природного середовища

10
26.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08024/08-33 Лист10-14/П-343
КП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА"
ФОРУМ 09.10.2014
Про участь у форумі

11
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08031/08-35 Листб/н
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНАЗУВАННЯ
КРУГЛИЙ СТІЛ
Про участь у круглому столі

12
03.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські організації

07825/08-38 Лист23/06
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Про фінансування витрат

13
23.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08022/08-33 Лист09/26-01
ВМГО " СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ"
Про проведення ІІ Всеукраїнського конкурсу есе "Я 
- європеєць"

14
26.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2



№
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Суди

07906/08-43 Лист908/1408/14
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про ухвалу суду до ТОВ "Гарант строй 2007"

15
25.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

07965/08-43 Лист317/2521/14-ц
Про виклик до суду по справі 317/2521/14-ц

16
22.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07821/08-03 Постанова476
Деякі питання забезпечення житлом 
військовослужбовців та їх сімей

17
23.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

07822/08-03 Постанова477
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

18
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07823/08-09 Доручення29526/105/1-14
(А.Яценюк) Про недопущення необгунтованого 
зменшення стимулюючих виплат, надбавок і 
доплат

19
27.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07824/08-09 Доручення35904/1/1-14
(В.Гройсман) Питання щодо відновлення у державі 
дієвого фінансового контролю

20
25.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07895/08-04 Витяг з протоколуВП 80
(А.Яценюк) 1. Про стан готовності 
паливно-енергетичного комплексу та 
житлово-комунального господарства до 
функціонування в осінньо-зимовий період

21
23.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07900/08-09 Доручення36603/0/1-14
(В.Гройсман) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02.10.2014
Про участь у селекторній нараді

22
30.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

3



№
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07938/08-09 Доручення34744/1/1-14
(А.Яценюк) Про підготовку проекту акту щодо 
внесення змін до Порядку використання коштів 
резервного фонду бюджету і до Порядку 
забезпечення військовослужбовців та членів їх 
сімей житловими приміщеннями

23
27.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

07939/08-09 Доручення35347/1/1-14
(А.Яценюк) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про загрозу підтоплення грунтовими водами 
території Кам`янсько-Дніпровського р-ну

24
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07940/08-09 Доручення2284/4/1-14
(В.Гройсман) Про регулювання тарифів на платні 
медичні послуги

25
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07941/08-09 Доручення32088/36/1-14
(В.Гройсман) Про надання пропозицій щодо 
перерозподілу видатків державного бюджету 
(АТО)

26
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07942/08-09 Доручення13182/0/2-14
(О.Паракуда) Про призначення Прядуна А.М.

27
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07982/08-04 Протокол наради 
(засідання)

36753/0/1-14
Про виконання розпорядження КМУ від 16.05.2014 
№ 523 "Деякі питання надання адміністративних 
послуг через центри надання адміністративних 
послуг"

28
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07991/08-04 Протокол38839/0/1-14
(В.Гройсман) Протокол за результатами наради з 
питань технічного забезпечення ввезення на 
територію України гуманітарного вантажу від ФРН 
(АТО)

29
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4



№
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08027/08-09 Доручення36912/1/1-14
(В.Гройсман) Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету в 2014 році

30
01.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08028/08-09 Доручення30137/72/1-14
(О.Сич) Про надання інформації щодо загиблих 
учасників АТО, що поховані на території області

31
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08029/08-09 Доручення10620/1112/1-13
(А.Мельник) Про зняття з контролю доручення 
КМУ від 14.03.2013 № 10620/0/1-13

32
01.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

07870/08-32 Лист5/3-11/11808
Про підготовку законопроекту щодо реформування 
фондів охорони навколишнього природного 
середовища

33
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07835/08-19 Лист2812-09/33447-0
Про перелік показників щодо запровадження на 
постійній основі моніторингу соціально- 
економічного розвитку регіонів

34
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07847/08-21 Лист2802-09/33572-0
Про конкурсний відбір на стажування за 
Програмою

35
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07913/08-35 Лист2723-07/33047-0
Про надання переліку витрат для забезпечення 
тимчасового проживання осіб, які перемістилися з 
тимчосо-окупованої території та районів 
проведення АТО

36
24.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

5
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07919/08-22 Лист3821-07/33841-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з 
вивчення проблемних питань, пов`язаних з 
діяльністю електрометалургійних підприємств"

37
30.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07950/08-33 Лист3911-05/34015-0
Про надання списку найбільших інвесторів, які 
працюють у регіоні 

38
01.10.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07972/08-33 Лист3921-06/33956-0
Про проведення державної експертизи 
інвестиційних проектів, спрямованих на заміщення 
споживання природного газу

39
30.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08007/08-25 Лист3501-05/34050-0
Про інформаційно-аналітичні матеріали "Тенденції 
розвитку внутрішньої торгівлі України: 
січень-серпень 2014р."

40
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08128/08-37 Лист01/16-1968
Про нагородження Лисенка О.О.

41
29.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08129/08-37 Лист01/16-1984
Про нагородження Рябіча П.К.

42
29.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство культури

07849/08-27 Лист54/10--2/33-14
Про надання переліку пам`ятників радянським 
партійним та державним діячам

43
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

07856/08-29 Лист6622/4.3
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додатки 1-3  до Державної цільової 
соціальної програми "Молодь України" на 
2009-2015 роки"

44
24.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

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

07923/08-44 Лист220/8260
Про погодження проекту Указу України "Про 
внесення змін до деяких Указів Президента 
України щодо питання про відрядження 
військовослужбовців до державних органів,..."

45
25.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

07936/08-26 Лист1/9-500
Про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів дітей, у яких відсутні 
обов`язкові профілактичні щеплення

46
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07855/08-28 Лист04.01.10/27961
Про забезпечення лікувальним харчуванням дітей, 
віком до 3-х років, хворих на фенілкетонурію

47
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07955/08-28 Лист3.12-2/154-14п.1
Про забезпечення добровольчих батальйонів 
гуманітарною допомогою медичного призначення 
(АТО)

48
30.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07918/08-24 Лист7/10-11534
Про надання інформації щодо оплати населенням 
послуг з постачання гарячої води та повірки засобів 
обліку

49
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07974/08-46 Лист7/19-11681
Про підтвердження спроможності закупівлі житла 
для сімей загиблих військовослужбовців (АТО)

50
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07833/08-35 Лист10768/0/14-14/01
Про порядок призначення та виплату компенсації 
фізичн6им особам, які надають соціальні послуги 

51
22.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

07834/08-35 Лист10783/0/14-14-0
Про результати моніторингового візиту щодо 
з`ясування стану дотримання права підопічних, які 
перебувають в установах системи соцзахисту 
населення області

52
22.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07836/08-35 Лист10903/0/14-14-0
Про результати моніторингового візиту до 
Чернігівського дитячого будинку-інтернату 

53
24.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ паперовий паперова

07852/08-29 Лист10988/0/14-14/59
Про підготовку Державної доповіді щодо 
становища сімей 

54
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07853/08-35 Лист10665/0/14-14/08
Про усунення недоліків  щодо додержання прав 
громадян, які переселилися з АТО

55
19.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07859/08-35 Лист10720/0/14-14/56
Про Методичні рекомендації щодо надання першої 
психологічної допомоги сім`ям з дітьми, дітям, які 
перебувають/перебували у зоні збройного 
конфлікту (АТО)

56
09.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07871/08-35 Лист11089/0/14-14/08
Про надання переліку витрат тимчасового 
проживання осіб, які пересилилися з тимчасово 
окупованої території та районів проведення АТО

57
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08025/08-35 Лист11272/0/14-14/08
Про надання переліку витрат тимчасового 
проживання осіб, які пересилилися з тимчасово 
окупованої території та районів проведення АТО

58
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

07832/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про впровадження проекту з гендерного 
бюджетування в Україні

59
18.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

08034/08-20 Лист31-07010-05-5/2
Про надання інформації  щодо кількості студентів, 
стипендіатів та стипендіального фонду у 2014-2015 
роках

60
03.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

07897/08-20 Лист01/02-37/02957
Про додаткове фінансування робіт по ліквідації 
надзвичайної ситуації

61
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07899/08-37 Лист01-02-16/02986
Про нагородження Печонкіної Н.А.

62
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07966/08-24 Лист13986/02-21/04
Про ситуацію в КУ "Запорізька міська багато 
профільна дитяча лікарня № 5"

63
25.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07987/08-35 Лист01/02-28/03014
Про використання приміщення по вул. Л.Чайкіної, 
65-а для поселення вимушених переселенців (АТО)

64
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

07848/08-22 Лист02-27/827-3
Про надання інформації щодо автоперевізників

65
19.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07858/08-22 Лист02-15/855-3
Про перерозподіл лімітів споживання природного 
газу

66
25.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07878/08-20 Лист02-12/857-3
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

67
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07929/08-20 Лист1093/02-01-16
Про погашення кредиторської заборгованості

68
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

07841/08-20 Лист01-6088/40
Про надання допомоги для ліквідації стихійного 
лиха

69
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08015/08-20 Лист01-6255/26
Про вирішення питання не проходження платежів

70
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

07976/08-37 Лист01/02-28/03012
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Овсянніковій О.Ю (інші)

71
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07977/08-37 Лист14289/02-16/01
Про нагородження Бєлік Л.В.

72
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Оріхівська міська рада

07914/08-20 Лист1094/02-01-16
Про виділення коштів на фінансування робіт по 
завершенню будівництва об`єкту

73
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

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

07985/08-10 Депутатське звернення01-10/1
ДОР ОЛЬШАНСЬКИЙ С.М.
Про порушення земельного законодавства в 
Токмацькій райдержадміністрації 

74
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Обласна рада

07915/08-20 Лист3250/01-11
Про виділення коштів

75
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07970/08-17 Лист3347/01-13
Про виділення додаткових коштів

76
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07980/08-17 Лист01-26/0895
ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА 08.10.2014
Про участь у засіданні Погоджувальної ради

77
30.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07992/08-17 Лист01-26/0905
Про надання інформації щодо переліку всіх 
регіональних програм

78
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07993/08-17 Лист3423/01-13
Про виділення коштів з обласного бюджету

79
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08016/08-17 Лист3409/01-18
Про розробку регіональної програми з розвитку 
футболу в Запорізькій області

80
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

08020/08-17 Лист01-11/0892
Про збільшення асигнувань на утримання 
виконавчого апарату облради

81
30.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

07935/08-10 Депутатське звернення31
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань бюджету

82
30.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

08023/08-24 Лист12019
Про проведення ремонту аварійних ділянок 
водогону

83
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

07873/08-22 Лист51/7871
Про недостатні фонди природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запорізький завод зварювальних 
флюсів і скловиробів"

84
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07874/08-22 Лист51/7872
Про недостатні фонди природного газу на жовтень 
2014 р. ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"

85
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07875/08-22 Лист51/7873
Про недостатні фонди природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "ЕЗМ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"

86
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07876/08-22 Лист51/7874
Про недостатні фонди природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Карлсберг Україна"

87
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07877/08-22 Лист51/7868
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод №3"

88
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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07879/08-22 Лист51/7865
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запорізький хлібозавод №5"

89
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07880/08-22 Лист51/7864
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запорізький хлібокомбінат №1"

90
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07881/08-22 Лист51/7854
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. Підприємство "Білла-Україна"

91
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07882/08-22 Лист51/7855
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запоріжвогнетрив"

92
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07883/08-22 Лист51/7856
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ДП "Придніпровська залізниця"

93
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07884/08-22 Лист51/7857
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПРАТ "Запорізький електровозоремонтний 
завод"

94
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07885/08-22 Лист51/7858
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ВАТ МК "Запоріжсталь"

95
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07886/08-22 Лист51/7859
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. АТ "Мотор-Січ"

96
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07887/08-22 Лист51/7860
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Український графіт"

97
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07888/08-22 Лист51/7862
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. РВУ "Харківавтогаз"

98
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13
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07889/08-22 Лист51/7861
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ДП "ДП Агросервіс 2000"

99
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07890/08-22 Лист51/7863
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Інтуріст-Запоріжжя"

100
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07891/08-22 Лист51/7866
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

101
30.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07892/08-22 Лист51/7867
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запоріжтрансформатор"

102
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07893/08-22 Лист51/7870
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ТОВ "Фактор Нафтогаз"

103
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07894/08-22 Лист51/7869
Про відсутність лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. ПАТ "Запорізькій завод феросплавів"

104
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07969/08-22 Лист33/2076636
Про розробку комплексних заходів по зниженню 
споживання природного газу

105
16.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07930/08-22 Лист1/36-312
Про виділення лімітів на природний газ

106
30.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

07989/08-22 ЛистВС/02-2229
Про забезпечення ільменітовим концентратом

107
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок
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08003/08-20 Лист170
ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРАЦІВНИКІВ АПК
Про виділення коштів для заохочення переможців

108
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08004/08-28 Лист
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
Про невідповідність займаній посаді Конакова 
С.Ю.

109
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07828/08-22 Лист1368
ПАТ "АЗМОЛ"
Про визначення матеріально відповідальної особи

110
23.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07901/08-32 Лист94
ЗАПОРІЗЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
ТЕАТР-ЛАБОРАТОРІЯ "ВІ"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

111
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07902/08-32 Лист688
ТОВ "СОЦІАЛЬНІ ІНІЦИАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про скасування права власності на земельну 
ділянку

112
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07903/08-32 Лист26/09-01
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
"АГРО"
Про затвердження проекту землеустрою 

113
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07904/08-23 Лист438
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про підвищення цін на хлібобулочні вироби

114
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07907/08-22 Лист22/09-14
ТОВ "САМЕР ТРЕЙД"
Про обстеження промислового майданчика

115
22.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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07911/08-37 Лист2569/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Пугло Н.О. (інші)

116
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07917/08-32 Лист213
ТОКМАЦЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ І 
РИБАЛОК
Про надання дозволу для отримання в 
користування мисливські угіддя

117
30.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07926/08-32 Лист01/429
ТОВ "ПРИМОРСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про внесення змін до розпорядження від 
17.02.2011 №46

118
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07927/08-32 Лист02/2975
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про внесення змін до розпорядження від 
30.12.2009 №464

119
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07960/08-32 Лист76
ТОВ "ГЕОЛАН-АГРО"
Про надання у користування мисливських угідь

120
25.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08012/08-24 Лист44
ОСББ "ПОЛЮС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про переведення квартир до комунальної власності

121
30.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08035/08-22 Лист1918
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

122
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08036/08-22 Лист06/380
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

123
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08041/08-43 Лист15795/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Гузенко С.А (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/1029/14-ц)

124
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08121/08-22 Лист773/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про порушення меж охоронної зони 
магістрального газопроводу

125
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07861/08-24 Лист5355/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

126
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07862/08-24 Лист1738
КП "ВОДОКАНАЛ" ММР
Про погашення заборгованості з різниці  в тарифах

127
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07898/08-22 Лист369
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬГОСПТЕХНІКИ"
Про перевірку Бердянською ОДПІ

128
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07946/08-22 Лист297
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про скорочення лімітів споживання природного 
газу

129
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07951/08-32 Лист700
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

130
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07958/08-20 Лист72
ЖБК "КОМУНАРОВЕЦЬ-7"
Про виділення коштів на ремонт даху будівлі

131
26.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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Джерело  інформації 
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07971/08-45 Лист002
КАНДИДАТ У НДУ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 8 ШВЕЦЬ Д.В.
Про проблемні питання регіону 

132
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08006/08-22 Лист5253/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про перерозподіл обсягів природного газу

133
23.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08008/08-32 Лист12/64-2014
ОДК "ДОМАХА"
Про внесення змін в договір оренди землі

134
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08017/08-37 Лист16
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ КОЗАКІВ 
"ЗАПОРОЖСЬКА СІЧ"
Про нагородження Сухініна Д.В.

135
22.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08021/08-32 Лист541
ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП"
Про залишення без розгляду раніше наданих заяв

136
29.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08033/08-41 Листб/н
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РВ ЗМУ ГУ МВСУ  
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації, щодо осіб які здійснювали 
охорону облдержадміністрації 15.06.2014

137
03.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

08039/08-43 Лист15794/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Олійник О.В. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/976/14-ц)

138
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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08040/08-43 Лист15797/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Плакущий В.М. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/969/14-ц)

139
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08042/08-43 Лист15793/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Заяць С.А. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/964/14-ц)

140
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08043/08-43 Лист15741/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Казакова О.М. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/942/14-ц)

141
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08044/08-43 Лист15784/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Казакової О.О.  (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/941/14-ц)

142
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08045/08-43 Лист15788/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Слісаренко Г.О.  (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/1000/14-ц)

143
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08046/08-43 Лист15785/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Нагач О.В. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/952/14-ц)

144
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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08047/08-43 Лист15783/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Таратухіної Н.М.  (виконавчий 
лист від 12.09.2014 №317/917/14-ц)

145
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08048/08-43 Лист15784/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Бабенка С.А. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/1019/14-ц)

146
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08049/08-43 Лист15774/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Каравайко Т.В. виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/978/14-ц)

147
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08050/08-43 Лист15777/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Цемкало В.В. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/997/14-ц)

148
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08051/08-43 Лист15773/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Медведєва П.С.  (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/954/14-ц)

149
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08052/08-43 Лист13776/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Шкоборт О.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/988/14-ц)

150
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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08053/08-43 Лист15765/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до ГУ Дерземагенство (виконавчий 
лист від 12.09.2014 №317/934/14-ц)

151
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08054/08-43 Лист15768/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Козиряцька Т.В (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/945/14-ц)

152
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08055/08-43 Лист15769/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Кучин С.В (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/1016/14-ц)

153
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08056/08-43 Лист15771/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Шаповалова Н.А. (виконавчий 
лист від 12.09.2014 №317/932/14-ц)

154
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08057/08-43 Лист15721/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Макаров С.С (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/994/14-ц)

155
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08058/08-43 Лист15723/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Трусов А.В. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/1027/14-ц)

156
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08059/08-43 Лист15725/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Кутіщева Л.І (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/984/14-ц)

157
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08060/08-43 Лист15727/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Габуєва Н.С. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/1017/14-ц)

158
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08061/08-43 Лист15729/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Іванченко І.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/923/14-ц)

159
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08062/08-43 Лист15731/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Габуваєв Ю.Г. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/1006/14-ц)

160
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ паперовий паперова

08063/08-43 Лист15733/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Семенченко О.О. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/1010/14-ц)

161
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08064/08-43 Лист15735/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Півень Л.С (виконавчий лист від 
07.08.2014 №317/960/14-ц)

162
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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08065/08-43 Лист15737/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Саверської Л.Г. (виконавчий лист 
від 22.07.2014 №317/958/14-ц)

163
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08066/08-43 Лист15739/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Фомуляєвої А.М. (виконавчий 
лист від 22.07.2014 №317/936/14-ц)

164
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08067/08-43 Лист15741/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Драмшева Д.Ю. (виконавчий лист 
від 28.07.2014 №317/971/14-ц)

165
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08068/08-43 Лист15743/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Новак Г.Д. (виконавчий лист від 
22.07.2014 №317/943/14-ц)

166
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08069/08-43 Лист15745/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Борисенко М.М. (виконавчий лист 
від 22.07.2014 №317/922/14-ц)

167
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08070/08-43 Лист15748/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Латій В.О. (виконавчий лист від 
22.07.2014 №317/918/14-ц)

168
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

23



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08071/08-43 Лист15749/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Бондаренко В.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/947/14-ц)

169
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08072/08-43 Лист15751/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Ведмідь В.М. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/931/14-ц)

170
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08073/08-43 Лист15753/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Далідудкіна В.П. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/972/14-ц)

171
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08074/08-43 Лист15755/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Петух А.С. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/938/14-ц)

172
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08075/08-43 Лист15757/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Олійник К.О. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/920/14-ц)

173
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08076/08-43 Лист15759/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Запорізької ОДА (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/957/14-ц)

174
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

24



№
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

08077/08-43 Лист15761/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Івахненко Н.О. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/961/14-ц)

175
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08078/08-43 Лист15763/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Вознюк А.А. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/1005/14-ц)

176
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08079/08-43 Лист15702/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Лещинської В.Т. (виконавчий лист 
від 22.07.2014 №317/1023/14-ц)

177
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08080/08-43 Лист15700/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Гончара В.В. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/967/14-ц)

178
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08081/08-43 Лист15689/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Букрєєвої Н.О. (виконавчий лист 
від 29.09.2014 №317/1014/14-ц)

179
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08082/08-43 Лист15687/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Непочатих В.І. (виконавчий лист 
від 22.07.2014 №317/951/14-ц)

180
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

25



№
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

08083/08-43 Лист15685/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Пфаф В.Ф. (виконавчий лист від 
28.07.2014 №317/959/14-ц)

181
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08084/08-43 Лист15683/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Сафронова Є.О. (виконавчий лист 
від 28.07.2014 №317/950/14-ц)

182
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08085/08-43 Лист15681/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Остапенко М.В. (виконавчий лист 
від 28.07.2014 №317/970/14-ц)

183
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08086/08-43 Лист15679/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Мокрицького С.Ю. (виконавчий 
лист від 28.07.2014 №317/944/14-ц)

184
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08087/08-43 Лист15677/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Сиротенко А.С. (виконавчий лист 
від 28.07.2014 №317/911/14-ц)

185
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08088/08-43 Лист15675/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Головко В.І. (виконавчий лист від 
28.07.2014 №317/1039/14-ц)

186
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

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

08089/08-43 Лист15673/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Черкашиної Н.М. (виконавчий 
лист від 28.07.2014 №317/940/14-ц)

187
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08090/08-43 Лист15671/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Водоп`янова О.Г. (виконавчий 
лист від 28.07.2014 №317/1037/14-ц)

188
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08091/08-43 Лист15669/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Непочатих Ю.П. (виконавчий лист 
від 28.07.2014 №317/912/14-ц)

189
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08092/08-43 Лист15667/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Зельдіс Д.Б. (виконавчий лист від 
28.07.2014 №317/1038/14-ц)

190
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08093/08-43 Лист15665/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Максимчук С.О. (виконавчий лист 
від 28.07.2014 №317/948/14-ц)

191
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08094/08-43 Лист15663/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Любавіна Г.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/964/14-ц)

192
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08095/08-43 Лист15661/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Сьобко Г.А (виконавчий лист від 
08.07.2014 №317/979/14-ц)

193
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08096/08-43 Лист15659/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Парчук Н.С (виконавчий лист від 
28.07.2014 №317/956/14-ц)

194
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08097/08-43 Лист15657/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Дунда А.Ю. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/953/14-ц)

195
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

08098/08-43 Лист15655/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Каравайко В.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/975/14-ц)

196
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08099/08-43 Лист15653/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Душка І.М (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/966/14-ц)

197
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08100/08-43 Лист15650/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Бодякіна А.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/1036/14-ц)

198
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ 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

08101/08-43 Лист15648/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Чобот А.І (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/1012/14-ц)

199
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08102/08-43 Лист15646/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Подунаєнко В.А (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/910/14-ц)

200
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08103/08-43 Лист15644/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Зінченко В.М. (виконавчий лист 
від 22.07.2014 №317/1175/14-ц)

201
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08104/08-43 Лист15642/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Вереміївського М.І. (виконавчий 
лист від 22.07.2014 №317/1020/14-ц)

202
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08105/08-43 Лист15641/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Юнак Е.М. (виконавчий лист від 
22.07.2014 №317/985/14-ц)

203
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08106/08-43 Лист15638/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Послід С.В. (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/962/14-ц)

204
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ 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

08107/08-43 Лист15704/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Подунаєнко М.О. (виконавчий 
лист від 12.09.2014 №317/980/14-ц)

205
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08108/08-43 Лист15706/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Вільхового О.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/919/14-ц)

206
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08109/08-43 Лист15708/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Лаптєв Р,О (виконавчий лист від 
11.09.2014 №317/933/14-ц)

207
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08110/08-43 Лист15710/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Непочатих А.О. (виконавчий лист 
від 07.09.2014 №317/955/14-ц)

208
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08111/08-43 Лист15412/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Треба О.Л. (виконавчий лист від 
07.09.2014 №317/999/14-ц)

209
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08112/08-43 Лист15714/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Мажура Р.М (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/906/14-ц)

210
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

30



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08113/08-43 Лист15716/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Непочатих М.Ю (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/949/14-ц)

211
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08114/08-43 Лист15718/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Колесник Н.В (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/908/14-ц)

212
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08115/08-43 Лист15720/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Гончарук С.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/946/14-ц)

213
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08116/08-43 Лист15633/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Самброс О.М (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/974/14-ц)

214
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08117/08-43 Лист15634/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Бескурська О.В. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/1008/14-ц)

215
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08118/08-43 Лист15635/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Мішина В.В (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/925/14-ц)

216
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ 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

08119/08-43 Лист15636/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Некрасова Г,Г. (виконавчий лист 
від 12.09.2014 №317/907/14-ц)

217
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08120/08-43 Лист15698/6
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО 
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про постанову щодо відкриття виконавчого 
провадження до Радіонов Р.Г (виконавчий лист від 
12.09.2014 №317/927/14-ц)

218
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07829/08-24 Лист159/кв
БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ ГУТОЖИТКУ ПО 
ВУЛ.ГОРЬКОГО. 159Б
Про ремонт даху

219
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07924/08-37 Лист14
ГО "РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ"
Про нагородження Верозубової В.О. (інші)

220
30.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07945/08-24 Лист26
ЗОГО "НАРОДНИЙ ЗАХИСТ"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 29.08.2014 № 367

221
24.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07990/08-32 Лист30-01
ГФОП "МІСЬКА ВАРТА"
Про факти браконьєрства в мисливських угіддях 
ГО "Запорізька райорганізація УТМР"

222
30.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08030/08-20 Лист47
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД ЗАГИБЛИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
Про надання допомоги в оплаті комунальних 
послуг

223
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

32



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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07962/08-24 Лист01-04/930
КУ "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №5"
Про сприяння у відновленні робіт по капітальному 
ремонту будівель лікарні

224
24.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

07842/08-37 Лист11-96
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Кюрчева В.М.

225
23.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07863/08-37 Лист11-1686
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кармана  С.В.

226
19.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07864/08-37 Лист11-1689
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Ломейка О.П.

227
19.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07865/08-37 Лист11-1685
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Єременко О.А.

228
19.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07866/08-37 Лист11-1687
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Кюрчева С.В.

229
19.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07867/08-37 Лист11-1688
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Пруса Ю.О.

230
09.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07868/08-37 Лист11-1683
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Волоха А.М.

231
19.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ 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

07912/08-26 Лист35-01/3153
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про участь в розробці програми "Зовнішні загрози 
безпеки як виклик для сталого розвитку України"

232
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07896/08-15 Лист03/1-01/416
(Ю.Косюк) Про Протокольне рішення за 
результатами наради щодо проведення 
спеціалізованих медично-волонтерських навчань на 
засадах державно-громадського партнерства (АТО)

233
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07975/08-15 Лист03-01/746
(Г.Зубко) Протокольне доручення за результатами 
наради з головами облдержадміністрацій 
23.09.2014 (АТО)

234
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07983/08-15 Лист02-01/2798
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю п.5 Указу 
Президента України від 21.07.2014 № 607 (АТО)

235
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08026/08-15 Лист02-01/2813
(Б.Ложкін) Протокольне рішення за результатами 
нарад щодо удосконалення процесу ідентифікації 
тіл загиблих під час антитерористичної операції

236
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

07937/08-02 Розпорядження1059/2014-рп
Про звільнення В.Буцанова з посади голови 
Приморської райдержадміністрації

237
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07952/08-20 Лист1063/01
Про виділення коштів з резервного фонду  
обласного бюджету

238
26.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

07988/08-22 Лист2371/01-23
Про включення до Переліку заходів з 
енергозбереження

239
29.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08125/08-22 Лист2371/01-23
Про включення до Переліку заходів з 
енергозбереження

240
30.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07840/08-20 Лист01-43/1294
Про надання допомоги для ліквідації стихійного 
лиха

241
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

07839/08-20 Лист01-01-27/778
Про надання допомоги для ліквідації стихійного 
лиха

242
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

08131/08-32 Лист01-17/0992
Про надання роз`яснень щодо передачі договорів 
оренди водних об`єктів

243
25.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

07978/08-22 Лист01-09/0997
Про включення об`єктів реконструкції до Переліку 
заходів з енергозбереження

244
26.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07964/08-20 Лист01-01-13/0890
Про виділення коштів

245
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація
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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

07826/08-20 Лист01-16/0902
Про виділення коштів

246
24.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08018/08-20 Лист01-16/0924
Про виділення коштів на ремонт Куйбишевської 
ЦРЛ (АТО)

247
30.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

08010/08-35 Лист01-20/362
Про погашення заборгованості із заробітної плати

248
17.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08013/08-36 Лист01-31/372
Про вирішення питання щодо належного 
виконання обов`язків начальника 
Держземагентства у Мелітопольському районі 

249
23.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

07843/08-20 Лист03-12/0534
Про включення до переліку об`єктів, фінансування 
яких здійснюється за рахунок державного бюджету

250
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08037/08-22 Лист0029/03-05
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.03.2014 № 71

251
01.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

07979/08-28 Лист01-01-16/0776
Про виділення коштів для придбання туберкуліну

252
29.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08130/08-37 Лист01-18/0671
Про нагородження Бульбенка С.Я. (інші)

253
03.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація
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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

07967/08-20 Лист01-15/566
Про виділення коштів з державного бюджету

254
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07968/08-20 Лист01-25/564
Про виділення коштів

255
26.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07844/08-36 Лист01-35/1028
Про призначення Чудінової М.І.

256
25.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07845/08-36 Лист01-35/1026
Про звільнення Бєлічевої В.В.

257
23.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08038/08-22 Лист01-32/1032
Про коригування щомісячного розподілу 
природного газу

258
26.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

07908/08-37 Лист61-35/0903
Про нагородження Омельченка Г.І. (інші)

259
26.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

08005/08-36 Лист01-07/26/0867
Про погодження звільнення Воробйової Т.В.

260
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08011/08-22 Лист2261/01-07/30
Про надання переліку об`єктів (доріг)

261
23.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08132/08-23 Лист01-07/26/0849
Про ситуацію на ДП ДГ "Яктиівське" ННЦ 
"ІМЕСТ"

262
22.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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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

Департамент екології та природних ресурсів

07961/08-45 Лист02-1-26/03.3/738
Про зняття з порядку денного чергової сесії 
облради проекту рішення 

263
30.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

07956/08-20 Лист03-03/0389
Про вирішення питання щодо внесення змін до 
Програми

264
30.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

08122/08-36 Лист01-02-24/1609
Про кандидатури на посади директорів 
комунальних закладів, установ культури

265
03.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

07869/08-37 Лист1313.04-15
Про нагородження Павленко В.П. (інші)

266
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07925/08-37 Лист1323.04-15
Про нагородження Вайло Л.В., Бєлкіна В.М.

267
30.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

07994/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Борисовської С.І.

268
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07995/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Логійко В.С.

269
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07996/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Ахтирського О.І.

270
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07997/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Липунової В.А.

271
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07998/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Новікової Л.В.

272
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07999/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Перепелкової Г.Ц.

273
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08000/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Башлая О.Г.

274
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08001/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Некрсової Н.М.

275
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08002/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Подлужного С.Г.

276
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

07957/08-20 Лист03/1-335
Про резервування коштів передбачених державним 
бюджетом на переведення газових котелень на 
альтернативні види палива

277
24.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

07846/08-37 Лист10-37/1978
Про нагородження Руденко І.В., Калугіної О.В.

278
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07928/08-22 Лист02/4-2/5552
Про причини перевищення споживання газу

279
25.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08019/08-34 Лист02/7/5751
Про надання дозволу на переміщення особового 
складу та техніки аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення

280
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

07947/08-41 Лист8/2-1316
Про виділення коштів для придбання радіостанції

281
30.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07986/08-41 Лист12/780
Про перерозподіл виділених коштів (АТО)

282
30.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

07909/08-22 Лист572/9/08-01-03-0
Про перерозподіл ліміту газу на жовтень-листопад 
2014 року

283
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

08127/08-37 Лист6504/06
Про нагородження Сардак І.Л. (інші)

284
26.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

07963/08-36 Лист10/967
Про погодження списку осіб, зарахованих до 
кадрового резерву на посаду директора

285
30.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08133/08-32 ЛистПЛ/483
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

286
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08134/08-32 ЛистПЛ/482
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

287
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

07944/08-37 Лист52/01-764
Про нагородження Бєлалової Г.Г. (інші)

288
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

40



№
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

07854/08-41 Лист04/2/2-4522вих-
КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА 02.10.2014
Про участь у нараді

289
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07872/08-41 Лист08-414вих14
Про надання інформації щодо розроблених 
програм та заходів, спрямованих на збереження, 
розвиток та відновлення майна 

290
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07920/08-41 Лист05/3-1061вих-14
Про проведення перевірки щодо додержання вимог 
земельного законодавства

291
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07933/08-41 Лист07/1/1-4245-14
Про надання інформації щодо Шмаровоз Г.К.

292
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07934/08-41 Лист07/1/1-4245-14
Про надання інформації щодо Шмаровоза О.В.

293
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

07954/08-41 Лист
Про надання інформації щодо проведення 
земельних торгів

294
01.10.2014від

№
від 01.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

08121/08-41 Лист07/1/1-4246-14
Про надання інформації щодо Бутенко Л.Г.

295
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

07984/08-49 Лист59/5/1-896дск
Про передумови до дестабілізації 
суспільно-політичної ситуації в регіоні

296
02.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

07910/08-22 Лист2906/6/59-14
Про надання переліку договорів на перевезення 
пасажирів

297
29.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України
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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

07943/08-44 Лист0.711-8539/0/6-1
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів щодо побудови 
охорони українсько-російського державного 
кордону, територій, прилеглих до районів 
проведення АТО та АР Крим

298
29.09.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

07860/08-36 Лист6-5-1391
Про погодження звільнення Греня П.І.

299
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

07850/08-36 Лист4/09/552-21605
Про погодження призначення Бурдик П.С.

300
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

07838/08-46 Лист2197/03/24-14
Про надання інформації щодо фактично 
використаних бюджетних коштів на придбання 
житла для воїнів-інтернаціоналістів

301
22.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07837/08-34 Лист03-13329/162
Про проект Плану основних заходів центральних та 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо підготовки та 
пропуску льодоходу, повені і паводків у 2015 році

302
25.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07857/08-35 Лист03-12887/263
Про стан травматизму невиробничого характеру

303
17.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07973/08-34 Лист03-13690/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2015 рік"

304
01.10.2014від

№
від 02.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій
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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

07851/08-34 Лист03-13522/161
ЗБОР З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
15-16.10.2014
Про участь у зборах

305
29.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08032/08-35 Лист02
Про надання інформації щодо потреби у 
забезпеченні технічними та іншими засобами 
реабілітації (АТО)

306
02.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

07932/08-23 Лист1954/22/6
Про надання інформації щодо інвентаризації 
парникових газів

307
23.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

07922/08-22 Лист873-01/14/3-14
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з імплантації Директиви Європейського 
Парламенту та Ради 2009/28/ЄС

308
24.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

07949/08-33 Лист04-02/4082-14
Про надання пропозицій щодо можливої реалізації 
на підприємствах області інвестиційних проектів з 
впровадження технологічних ліній з виробництва 
пеліт

309
27.08.2014від

№
від 01.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07831/08-27 Лист4169/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів з протидії 
ксенофобії, расовій та етнічній дискримінації в 
українському суспільстві та проведенню 
інформаційних кампаній з захисту від 
дискримінації

310
26.09.2014від

№
від 29.09.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі
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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

08124/08-27 Лист1202/02-01
Про надання інформації щодо обігу продукції та 
видовищних захожів сексуального та еротичного 
характеру

311
29.09.2014від

№
від 03.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08126/08-27 Лист1210/05-01
Про надання інформації щодо дотримання 
законодавства у сфері захисту суспільної моралі

312
01.10.2014від

№
від 03.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

07921/08-22 Лист
Про сприяння у відкритті рахунків із спеціальним 
режимом використання

313
22.09.2014від

№
від 30.09.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08009/08-22 Лист261/16/61-14
Про надання інформації щодо розподілу обсягів 
природного газу

314
26.09.2014від

№
від 02.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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