
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.10.14 по 24.10.14

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08483/08-01 Закон України1680-VII
Про особливий порядок місцевого самоврядування 
в окремих районах Донецької та Луганської 
областей

1
16.09.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08624/08-01 Закон України1691-VII
Про внесення зміни до статті 23 Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 рік"

2
07.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08625/08-01 Закон України1703-VII
Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності за 
порушення виборчих прав громадян

3
14.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08642/08-14 Лист04-23/12-531(19
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І 
ДУХОВНОСТІ
Про звернення Чабаненка Т.В. щодо вшанування 
пам`яті батька Чабаненка В.А.

4
20.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народні депутати України

08490/08-10 Депутатське звернення20 68010
НДУ Абдулін О.Р.
Про звернення Зелевської З.П. щодо вирішення 
питання  у  лікуванні 

5
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання



№
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

08506/08-44 Лист69/10
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГО "НІХТО КРІМ НАС"
Про надання допомоги в організації створення 
підприємства по ремонту техніки, яка надійшла із 
зони АТО

6
20.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08480/08-27 Лист439
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Ліра Гіппократа -2014" 

7
13.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08481/08-27 Лист440
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
мистецтв "Золотий перетин Львова-2014" 

8
13.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08496/08-23 Лист2014-10/14-06
ПРОЕКТ "РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО РИНКУ В 
УКРАЇНІ"
Про проведення 30.10.2014 Міжнародної 
конференції

9
14.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08499/08-24 Лист1-3/43
АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ 
ЄДИНОБОРСТВ
Про співробітництво з фінансування модульних 
технологій швидкого будівництва об`єктів 
соціального та інфраструктурного призначення 

10
15.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08500/08-18 Лист303/2014
ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ 
Про моніторинг відкритості органів місцевої влади

11
17.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08501/08-24 Лист1081
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про стан реалізації Програми створення страхового 
фонду документації Запорізької області

12
15.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08508/08-33 Лист5076/орг
ТОВ "КРАТОС"
Про співробітництво

13
14.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08550/08-23 Лист21102014-01
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
"ДОБРОБУТ ГРОМАД"
Про відкриття 28.10.2014 сімейних ферм, 
створених на базі сільськогосподарських 
кооперативів

14
21.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08551/08-24 Листб/н
ІНІЦИАТИВА ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО У 
ВОСТОЧНІЙ ЄВРОПІ
Про проведення семінару 24.10.2014 з питань ЖКГ

15
17.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08552/08-32 Листб/н
ЗІНЧЕНКО С.В.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

16
22.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08583/08-32 Лист01/10-14
ФАЩЕНКО В.С.
Про надання дозволу в довгострокове тимчасове 
користування лісової ділянки

17
23.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08618/08-43 Лист1
АДВОКАТ ГРИШИН Я.В.
Про вирішення питання щодо ставлення спільноти 
до судової системи

18
15.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08471/08-09 Доручення39172/0/1-14
(А.Яценюк) Про створення груп з перевірки 
наявності речового майна (зимової польової форми 
одягу) на складах та центрах забезпечення

19
18.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08482/08-03 Постанова532
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 червня 2011 року №869

20
01.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08484/08-09 Доручення36912/3/1-14
(В.Гройсман)  Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету в 2014 році

21
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08485/08-09 Доручення37917/1/1-14
(А.Яценюк) Про результати проведення аудиту 
ефективності використання бюджетних коштів, 
виділених у 2013 році на забезпечення реалізації 
повноважень Державної реєстраційної служби 
України

22
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08486/08-09 Доручення19884/31/1-14
(В.Гройсман) Про погашення заборгованості з 
різниці в тарифах 

23
15.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08487/08-09 Доручення36769/1/1-14
(В.Гройсман) Про урегулювання питань пов`язаних 
з формуванням переліків об`єктів, фінансування 
яких у 2014 році передбачається за рахунок 
Субвенції 

24
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08488/08-09 Доручення22389/19/1-13
(Н.Синиця) Про вжиття заходів спрямованих на 
забезпечення збалансування бюджету Пенсійного 
фонду 

25
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08489/08-09 Доручення32088/46/1-14
(В.Гройсман) Про надання пропозицій щодо  
забезпечення проживання в осінньо-зимовий період 
тимчасово переміщених осіб Луганської та 
Донецької областей

26
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08527/08-24 Витяг з протоколуВП 84
(А.ЯЦЕНЮК) п.6 Про додаткові заходи щодо 
підготовки паливно-енергетичного комплексу та 
житлово-комунального господарства до 
функціонування в осінньо-зимовий період

27
08.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08528/08-09 Доручення41544/37/1-13
(В.Гройсман) Про вжиття заходів щодо 
забезпечення реалізації Указу Президента України 
від 18 .10.2013 №572

28
17.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08529/08-09 Доручення10254/128/1-09
(В.Гройсман) Про забезпечення державної 
реєстрації інвестиційних проектів, спрямованих на 
заміщення споживання природного газу

29
17.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08530/08-09 Доручення29790/6/1-14
(В.Гройсман) Про звернення Запорізької ОДА 
щодо вирішення проблемних питань регіону 
(08-45/2229 від 31.07.2014)

30
15.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08553/08-09 Лист39620/0/1-14
(А.Яценюк) Про проведення 22.10.2014 
селекторної наради щодо забезпечення сталого 
проходження опалювального сезону 2014/2015 
року

31
22.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08571/08-09 Доручення14312/0/2-14
(Н.Синиця) Про соціальний захист громадян

32
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08579/08-09 Доручення39753/0/1-14
(А.Яценюк) Про проведення селекторної наради 
23.10.2014 з питань підготовки та проведення 
позачергових виборів

33
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

5



№
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

08580/08-09 Доручення14406/0/2-14
(В.Федорчук) Про надання інформації у день 
проведення позачергових виборів 26.10.2014

34
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08592/08-03 Постанова546
Про внесення змін до постанови КМУ від 11 квітня 
2012р. № 298  "Про питання, пов'язані з 
підготовкою і внесенням подань щодо осіб, 
призначення на посаду та звільнення з посади яких 
здійснюється Президентом України або КМУ чи 
погоджується з КМУ" 

35
01.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08593/08-03 Постанова552
Деякі питання виконання інвестиційних програм у 
сфері теплопостачання, центрального 
водопостачання та водовідведення

36
01.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08594/08-09 Доручення14378/0/2-14
(О.Семерак) Про процедуру звільнення з посад 
перших заступників, заступників голів та 
заступників голів-керівників апарату 
облдержадміністрації

37
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08595/08-09 Доручення14377/0/2-14
(О.Семерак) Про подання щодо звільнення з посад 
голів РДА, призначених після 20 червня 2014 року

38
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08626/08-03 Розпорядження1009-р
Про надання  дозволу Державній фінансовій 
інспекції та її територіальним органам на 
проведення ревізій використання бюджетних 
коштів, виділених для проведення позачергових 
виборів народних депутатів України 26 жовтня 
2014 року

39
22.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08627/08-04 Протоколб/н
(В.Гройсман) Про запровадження системи 
електронної реєстрації внутрішньо переміщених 
осіб під час їх поселення до будинків модульного 
типу

40
16.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08628/08-09 Доручення34215/13/1-14
(В.Гройсман) Про забезпечення стягнення 
заборгованості за спожитий природний газ

41
22.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08629/08-09 Доручення38164/1/1-14
(Н.Синиця) Про звернення директора КП "Преса" 
від 06.10.2014 №393

42
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08630/08-09 Доручення39873/0/1-14
(А.Яценюк) Про забезпечення всебічному 
сприянню офіційним спостерігачам у здійсненні 
ними повноважень під час виборчого процесу

43
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08641/08-44 Лист37-32-2-11/1621
Про надання допомоги поставки води питної 
бутильованої Збройним Силам України (АТО)

44
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

08476/08-22 Лист13/2/3-20131/9
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо забезпечення 
населення скрапленим газом

45
13.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08502/08-32 Лист5/3-7/12473-14
Про надання інформації щодо підприємств і 
установ щодо видалення та утилізації відходів

46
14.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08548/08-33 Лист80-09/36586-06
Про презентацію експозиції "Нова Україна і світ"

47
21.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08644/08-23 Лист3921-07/36355-0
Про схвалення інвестиційного проекту "Завод по 
переробці насіння соняшника потужністю 300 
т/добу"

48
20.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

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

08524/08-33 Лист650/17-110-555
Про виконання Програми співробітництва України 
з країнами Африки на період 2013-2015 роки

49
13.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08639/08-33 Лист202/17-149-3088
Про започаткування Почесного консульства Литви 
у м. Запоріжжя

50
22.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08576/08-26 Лист1/9-547
Про підтримку позашкільної освіти та збереження 
мережі позашкільних закладів

51
22.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08605/08-28 Лист3.05/30603
Про виконання Закону України "Про екстрену 
медичну допомогу"

52
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08505/08-22 Лист7/9-12384
Про координацію початку опалювального сезону 
2014-2015 років

53
17.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08531/08-24 Лист7/10-12459
Про освоєння субвенції на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення 

54
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08535/08-22 Лист7/9-12495
Про координацію початку опалювального сезону 
2014-2015 років

55
21.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08539/08-22 Лист7/9-12497
Про координацію початку опалювального сезону 
2014-2015 років

56
21.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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08544/08-24 Лист7/9-12434
Про проведення 04-07.11.2014 Міжнародного 
конгресу "Інституційні та технічні аспекти 
реформування ЖКГ -2014"

57
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08547/08-22 Лист8/9-833-14
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ 
ПОЛІТИКИ
Про надання інформації щодо проведення 
перевірок технічного стану приладів регулювання 
обсягів постачання теплової енергії до житлових 
будинків та громадських споруд

58
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08591/08-24 Лист8/9-842-14
Про проведення 04-07.11.2014   XII Міжнародної 
спеціалізованої виставки "КомунТех-2014"

59
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08493/08-35 Лист11840/0/14-14/24
Про направлення копій наказів від 14.10.2014 
№766, від 14.10.2014 №767, від 14.10.2014 
№768,від 14.10.2014 №769, від 14.10.2014 №770, 
від 14.10.2014 №771

60
14.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08494/08-24 Лист12105/0/14-14/01
Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 
2014/2015 року об`єктів соціальної сфери

61
17.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08503/08-35 Лист11993/0/14-14/59
Про надання інформації щодо жертв торгівлі 
людьми

62
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08516/08-35 Лист12033/0/14-14/5
Про розгляд звернення БО "БФ "Регіон-Вест" 
(АТО)

63
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08540/08-35 Лист12152/0/14-14/11
Про надання інформації щодо стану додержання 
вимог законодавства, спрямованого на 
оздоровлення та відпочинок дітей 

64
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9



№
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

08600/08-35 Лист12282/0/14-14/59
Про проведення щорічної акції "16 днів проти 
насильства "

65
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08609/08-35 Лист12281/1/14-14/59
Про розповсюдження інформаційної продукції з 
питань запобігання насильства стосовно дітей та 
жінок та торгівлі людьми

66
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08616/08-29 Лист12121/0/14-14/57
Про підготовку щорічної Державної доповіді щодо 
становища дітей в Україні за підсумками 2013 року

67
20.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство юстиції

08581/08-36 Лист7.1-9/104
Про надання інформації щодо виконання Закону 
України "Про очищення влади"

68
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

08573/08-22 Лист02-6739/33
Про виділення лімітів природного газу для ОСББ 
"Приазовський" у м. Бердянськ

69
22.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08643/08-24 Лист02-6772/40
Про загрозу початку опалювального сезону 
2014-2015 у м. Бердянськ

70
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька міська рада

08549/08-37 Лист14675/02-16/01
Про нагородження Головченка В.М.

71
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08585/08-21 Лист01/02-29/03387
Про виділення додаткових приміщень Запорізькому 
єдиному дозвільному центру

72
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08536/08-17 Лист3692/01-11
Про виділення коштів

73
21.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08601/08-17 Лист01-26/0968
Про пропозиції до проекту плану роботи обласної 
ради на 2015 рік

74
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08606/08-17 Лист3816/01-27
Про звернення Запорізького обласного осередку 
ВГО "Ніхто крім нас" щодо надання допомоги в 
організації створення підприємства по ремонту 
техніки, яка надійшла із зони АТО

75
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08610/08-10 Депутатське звернення32
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 22.10.2014 №42 

76
23.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08519/08-24 Лист55/8846
Про відключення від газопостачання ПАТ 
"Запорізький завод феросплавів"

77
17.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08632/08-22 Лист51/9138
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на жовтень 2014 р. ТОВ "Фактор Нафтогаз"

78
24.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08633/08-22 Лист51/9137
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на ІІІ декаду жовтня 2014 р. Концерну "Міські 
теплові мережі"

79
24.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

08512/08-22 Лист33/2080571
Про погодження норм питомих витрат 
енергоресурсів на 2014 рік

80
10.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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"Запоріжтрансформатор"

08590/08-32 Лист1/05-н-14595
Про вирішення питання зміни розміру орендної 
плати за договором оренди землі

81
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08518/08-24 Лист10/22-944
Про вирішення питання газозабезпечення 
підприємства

82
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08586/08-44 Лист76/Б/114
Про надання допомоги військовій частині А3309

83
20.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

"Мотор Січ"

08651/08-27 ЛистУКПиИП-30724
Про передачу танку Т-34 до музею техніки АТ 
"Мотор Січ"

84
24.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08509/08-22 Лист1/08-01-701/1
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про проведення переатестації автостанцій

85
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08510/08-37 Лист254
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"
Про нагородження Константинова О.О.

86
20.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08511/08-37 Лист117
ТОВ "СТРОЙМАРКЕТ"
Про нагородження Твердохліба С.В.

87
17.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08513/08-43 Лист405
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД 
СІЛЬГОСПТЕХНІКИ"
Про вирішення конфліктної ситуації

88
17.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08517/08-22 Лист285
ТОВ НВО "УКРПРОМЕКОЛОГІЯ"
Про обстеження промислового майданчика

89
20.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
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

08520/08-32 Лист
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про надання дозволу на розробку землеустрою 
щодо виділення земельної ділянки

90
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08525/08-22 Лист201
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про звіт щодо роботи пасажирського 
автотранспорту за II квартал

91
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08526/08-24 Лист426
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про надання розрахунків обсягу заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію

92
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08532/08-37 Лист4684/0901
ВП "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА 
СТАНЦІЯ ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Про нагородження Приймак Т.С. (інші)

93
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08602/08-32 Лист69/10
ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку 

94
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08603/08-22 Лист062
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про контрольний замір кілометражу на маршруті 
міжміського сполучення 

95
23.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08634/08-24 Лист5842/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання на розгляд та узгодження розрахунків 
з різниці в тарифах на теплову енергію та послуги 
теплопостачання 

96
21.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08637/08-24 Лист134
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 
№266" "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-22"
Про модернізацію ліфтів житлового дому по вул. 
Воронежській №5

97
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08638/08-24 Лист64
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 
№255" "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-21"
Про модернізацію ліфтів житлового дому по 
вул.Воронежській №18

98
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08646/08-24 Лист430
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про розгляд на комісії погодження схеми 
розрахунків по погашенню заборгованості за 
природний газ

99
24.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08492/08-24 Лист633
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ
Про узгодження обсягів заборгованості з різниці в 
тарифах

100
20.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08497/08-32 Лист224
ДУ "БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА 
ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

101
14.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08504/08-22 Лист119
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 
ГІРНИЧОДОБУВАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про вирішення конфліктної ситуації між ПАТ 
"Завод феросплавів" та ПАТ "Запоржгаз"

102
20.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

08515/08-43 Листб/н
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ДЯЧЕНКО,СКРИПКА. 
ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС"
Про вирішення конфліктності ситуації навколо 
підприємства

103
20.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08542/08-24 Лист225
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МОЛОДІ
Про надання дозволу та технічної підтримки під 
час проведення капітального ремонту центру

104
21.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08546/08-37 Лист41
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Діденко С.М.

105
21.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08577/08-24 Лист5842/16
КОНЦЕРН МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ
Про надання на розгляд та узгодження розрахунків 
з різниці в тарифах

106
21.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08613/08-22 Лист01-2/193
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ІМ.МАРШАЛА АВІАЦІЇ О.І.ПОКРИШКІНА
Про вирішення питання оплати за спожиту 
електроенергію

107
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08635/08-32 Лист366
ДРПВІ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про погодження проекту "Розчистка русла р.Берда 
від донних відкладень в межах с.Ланцеве 
Куйбишевського району Запорізької області"  

108
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08636/08-44 Лист9
ТОВ ВКФ "УНІВЕРСАМ"
Про збільшення ліміту природного газу

109
20.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08650/08-43 Лист26/4-110/1
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МВС 
УКРАЇНИ 
Про надання відео з камер спостереження 
Запорізької ОДА за 19.09.2014

110
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08587/08-18 Лист17
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
Про вирішення питання законності рішення 
Запорізької МР від 26.03.2014 №17

111
16.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08588/08-18 Лист10
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
Про створення національного суспільного 
телебачення і радіо

112
05.09.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08604/08-18 Листб/н
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСАМБЛЕЯ 
ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про включення до складу обласної комісії з питань 
ліквідації символів тоталітаризму представника ГО

113
23.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08479/08-28 Лист648
КЗ "САНАТОРІЙ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
"ГЛОРІЯ" ЗОР
Про проведення перевірки 
фінансово-господарської діяльності закладу

114
15.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08543/08-37 Лист915
КВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 
ЗОР 
Про присвоєння  почесного звання Журавльовій 
Л.Н.

115
21.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08607/08-37 Лист221/к
Про присвоєння почесного звання Кияниці Н.В.

116
22.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

16
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(адресат)
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08570/08-15 Лист02-01/3041
(Б.ЛОЖКІН) Про проведення заходів щодо 
відзначення 70-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників

117
21.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ паперовий паперова

08596/08-15 Лист03-01/894
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо наявності 
об`єктів, введення в дію яких заплановано до кінця 
2014 року

118
23.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Президент України

08572/08-15 Лист03/1-01/600
( Ю.Косюк) Про забезпечення в/ч А1978 
артилерійськими тягачами (АТО)

119
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08473/08-37 Лист01-47/1376
Про нагородження Зайцева В.І.

120
10.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08582/08-44 Лист01-44/1408
Про обладнання блокпостів

121
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

08645/08-37 Лист01-01-15/850
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Яловій В.М.

122
20.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

08538/08-47 Лист01-27/1030
Про надання рекомендацій щодо усунення 
недоліків стану ТЗІ 

123
10.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08495/08-20 Лист01-11/1440
Про вирішення питання про проходження платежів

124
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08622/08-20 Лист01-16/1461
Про вирішення питання проходження платежів

125
21.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08623/08-22 Лист01-01-15/0975
Про закриття автобусного маршруту

126
21.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

08472/08-22 Лист0247/01-02
Про внесення змін до графіка руху приміського 
маршруту

127
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08491/08-20 Лист01-20/1076
Про виділення коштів

128
17.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08578/08-20 Лист01-20/1090
Про виділення коштів

129
22.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

08621/08-37 Лист06/01-15/1010
Про нагородження Малиша А.М.

130
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08631/08-20 Лист01-07/26/0919
Про сприяння в проходженні платежів

131
24.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08648/08-22 Лист01-07/26/0920
Про сприяння у вирішенні питання забезпечення 
електричною енергією Якимівське ОП "ВОЖКГ та 
ПО"

132
24.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада

08584/08-44 Лист01-24/402
Про завершення спорудження блокпосту

133
20.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

08514/08-37 Лист02-01/1606
Про нагородження Поросюк В.І. (інші)

134
20.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

08574/08-28 Доповідна запискаб/н
Про виділення спеціального лікувального корпусу 
для бійців АТО у санаторії ПрАТ "Приазовкурорт"

135
22.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

08589/08-37 Доповідна запискаб/н
Про нагородження Голубцова Р.Б. (інші)

136
23.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

08534/08-34 Лист01/4-1/6172
Про створення резерву паливно-мастильних 
матеріалів для проведення аварійно-рятувальних 
робіт у осінньо-зимовий період 2014/2015 років

137
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08545/08-22 Лист10/3-347
Про прийняття невідкладних заходів щодо 
приведення вулично-дорожньої мережі області до 
належного стану

138
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08608/08-43 Лист6/8774
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
Про відсторонення від посади Сосюри А.А.

139
16.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

08649/08-20 Лист08-06-15-15/784
Про розпорядження щодо відновлення операцій з 
бюджетними коштами

140
24.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08617/08-24 Лист277
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ЗАПОРІЗЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
Про вирішення питання вирубки старих дерев, які 
ростуть між автодорогами та залізницею

141
21.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08640/08-34 ЛистВ.о.Н-21/1087
Про вирішення ситуації щодо відновлення та 
закріплення перильного огородження на 
шляховодах, приведення підземних комунікацій у 
технічно справний стан

142
20.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

08597/08-32 Лист01-08/1571
Про погодження переведення земельних лісових 
ділянок до нелісових земель у цілях, пов`язаних з 
веденням лісового господарства

143
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08598/08-32 Лист01-08/1569
Про погодження переведення земельних лісових 
ділянок до нелісових земель у цілях, пов`язаних з 
веденням лісового господарства

144
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08599/08-32 Лист01-08/1570
Про погодження переведення земельних лісових 
ділянок до нелісових земель у цілях, пов`язаних з 
веденням лісового господарства

145
21.10.2014від

№
від 23.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08541/08-41 Лист05/3-1109вих-14
Про усунення порушень вимог Земельного та 
Водного кодексів України

146
17.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08647/08-41 Лист05/3-1118 вих-14
Про усунення порушень вимог Земельного кодексу 
України, Закону України "Про охорону культурної 
спадщини", причин цих порушень та умов, що їм 
сприяли

147
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08478/08-44 Лист10/1653
Про перенесення розташування частини блокпосту

148
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

08612/08-22 Лист3073/5/59-14
Про проведення наради щодо реалізації Стратегії 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху

149
22.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08554/08-39 Лист1919
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Республіки Казахстан на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

150
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08555/08-39 Лист1920
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Литовської Республіки на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

151
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08556/08-39 Лист1921
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Республіки Польща на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

152
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08557/08-39 Лист1922
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Королівства Нідерландів на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

153
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08558/08-39 Лист1923
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Сполученого Королівства Великої Британії та 
Північної Ірландії на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

154
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08559/08-39 Лист1924
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Турецької Республіки на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

155
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08560/08-39 Лист1925
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Угорщини на позачергових виборах народних 
депутатів України 26 жовтня 2014 року

156
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08561/08-39 Лист1926
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї Ради Європи на 
позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

157
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08562/08-39 Лист1927
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі на позачергових виборах 
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

158
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08563/08-39 Лист1928
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини 
Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
на позачергових виборах народних депутатів 
України 26 жовтня 2014 року

159
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08564/08-39 Лист1929
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного Республіканського Інституту на 
позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

160
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08565/08-39 Лист1930
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Канадської місії спостереження за виборами 
(CANEOM) на позачергових виборах народних 
депутатів України 26 жовтня 2014 року

161
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08566/08-39 Лист1931
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конгресового Комітету Америки на 
позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

162
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08567/08-39 Лист1932
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конгресу Українців на позачергових 
виборах народних депутатів України 26 жовтня 
2014 року

163
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08568/08-39 Лист1933
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Комітету "За відкриту демократію" на 
позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

164
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08569/08-39 Лист1934
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Інституту Європейської Перспективи і Безпеки на 
позачергових виборах народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року

165
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

08474/08-36 Лист11-10/106
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Про погодження призначення Чехова Р.А.

166
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08475/08-37 Лист17/2096
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Про нагородження Бринзи Я.О.

167
15.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

08498/08-44 Лист300/1/С/4669
Про введення в дію планів територіальної оборони 
та визначення завдань щодо формування 
військових частин ТрО

168
15.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України

08533/08-36 Лист3-5-1471
Про погодження призначення Станкевич С.А.

169
20.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

08477/08-20 Лист8-09/2001-22788
Про внесення змін до розпису Державного 
бюджету України на 2014 рік

170
14.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна пенітенціарна служба України

08507/08-36 Лист5/1-4948-Пл/2-1
Про погодження призначення Голоборотька Д.Є.

171
16.10.2014від

№
від 20.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

08523/08-21 Лист8302/0/20-14
Про надання роз`яснень щодо розробки проектів та 
погодження регуляторних актів 

172
16.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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08537/08-45 Лист8275/0/20-14
Про надання інформації щодо виконання завдань, 
визначених в дорученнях Президента України

173
16.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

08619/08-35 Лист03-14637/263
Про виконання плану першочергових заходів з 
профілактики травматизму невиробничого 
характеру за друге півріччя

174
20.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08620/08-35 Лист26-14728/263
Про погодження Регіонального плану 
першочергових заходів з профілактики 
травматизму невиробничого характеру на 2015 рік

175
21.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

08521/08-22 Лист84-01/10/5-14
Про проведення 04-07.11.2014 Міжнародного 
інвестиційного бізнес форуму з питань 
енергоефективності та відновлювальної енергетики

176
15.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08522/08-22 Лист83-01/13/5-14
Про встановлення тарифів на теплову енергію для 
бюджетних установ і організацій

177
15.10.2014від

№
від 21.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

08614/08-27 Лист2857/50/2.2-14
Про надання пропозицій до майбутнього проекту 
Стратегії розвитку туризму та курортів до 2025 
року

178
17.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

08611/08-27 Лист4534/27/5
Про методичні матеріали щодо вшанування 
українців у зв`язку із відзначенням 70-ої річниці 
вигнання нацистських окупантів 

179
22.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

25
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08615/08-36 Лист157/80/22-14
Про надання інформації щодо обліку державних 
службовців

180
23.10.2014від

№
від 24.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Служба безпеки України

08575/08-49 Лист59/6/2-1196дск
Про вирішення кадрових питань щодо Інституту 
олійних культур НААН України 

181
20.10.2014від

№
від 22.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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