
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.11.14 по 07.11.14

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
Комітети Верховної Ради України

08876/08-10 Депутатське звернення04-28/13-616
КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ, 
ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ
Про розгляд звернення БО "БФ "Регіон-Вест" 
(АТО)

1
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

08875/08-10 Депутатське звернення429/02-08-14535
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Малюти Г.Д. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

2
21.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

08899/08-43 Листб/н
ЯНКОВА Л.В.
Про виконання судового рішення

3
03.11.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08950/08-32 Листб/н
ГУЗЄЄВ А.А.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду

4
28.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08857/08-37 Лист19073/0/08/01
ПАТ "КИЇВСТАР"
Про нагородження Зуєнка І.В. (інші)

5
24.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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08893/08-46 Лист114
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
"УКРМОЛОДЬЖИТЛО"
Про забезпечення молоді житлом

6
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08951/08-32 Лист2367-02/09.1
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

7
29.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08952/08-32 Лист2366-02/09.1
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання земельної ділянки в постійне 
користування

8
29.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

09025/08-43 Лист808/7748/13-а(87
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про визнання неправомірними дій та зобов`язання 
вчинити певні дії

9
28.10.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08868/08-03 Розпорядження1053-р
Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких здійснювалася антитерористична 
операція  (АТО)

10
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08869/08-09 Доручення39889/1/1-14
(О.Паракуда) Про звернення 
ТОВ"Оріхівтепломережа" щодо реструктуризації 
боргів та розблокування рахунків підприємства

11
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08870/08-09 Доручення39427/1/1-14
(О.Семерак) Про проблемні питання з організації 
пошуку загиблих військовослужбовців, цивільного 
населення на територіях, що контролюються 
незаконними збройними формуваннями, доставки 
та ідентифікації тіл загиблих, організації їх 
поховань (АТО)

12
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

2
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08871/08-09 Доручення40188/1/1-14
(В.Гройсман) Про забезпечення належного 
фінансування Державної програми забезпечення 
молоді житлом на 2013-2017 роки

13
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08872/08-49 Доручення1916/1/1-14-ДС
(В.Гройсман) Про надання інформації щодо 
будівництва автотранспортної магістралі, стан 
фінансового забезпечення об`єкту

14
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08915/08-09 Доручення40908/0/1-14
(А.Яценюк) За результатами засідання 
Антикризового штабу від 31.10.2014

15
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08916/08-09 Доручення36767/1/1-14
(В.Гройсман) Про зняття з контролю доручень 
КМУ

16
31.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08960/08-09 Доручення40470/1/1-14
(А.Яценюк) НДУ БАХТЕЄВА Т.Д.
Про звернення міського голови м. Токмак щодо 
виділення додаткових коштів на функціонування 
КУ "Токмацька ЦРЛ"

17
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08961/08-09 Доручення41017/1/1-14
(В.Гройсман) Про визначення механізму розподілу 
гуманітарної допомоги

18
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08990/08-09 Доручення40860/1/1-14
(О.Сич) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ"Я
Про ситуацію в КУ "Токмацька ЦРЛ"

19
04.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08991/08-09 Доручення40923/1/1-14
(В.Гройсман) Про стабілізацію в промисловому 
комплексі області

20
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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08992/08-09 Доручення37358/1/1-14
(В.Гройсман) Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету в 2014 році

21
04.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08993/08-16 Лист15084/0/2-14
(О.Паракуда) Про річний орієнтовний план 
проведення консультацій з громадськістю

22
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

09007/08-09 Доручення41321/0/1-14
(О.Сич) Про проведення Урядового прес-дня для 
регіональних ЗМІ 10.11.2014

23
06.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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

08978/08-22 Лист26-7092/1.2-14
Про надання розподілу обсягів природного газу

24
31.10.2014від

№
від 06.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09013/08-23 Лист37-12-11/17172
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС 13.11.2014 
Про участь у Міжнародному конгресі

25
07.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09014/08-23 Листб/н
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
13.11.2014
Про участь у конференції

26
07.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08885/08-32 Лист5/3-8/13077-14
Про зняття з контролю доручення КМУ від 
01.03.2013 № 8986/0/1-13

27
27.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08955/08-44 Лист2721-16/38306-0
Про порядок бронювання військовозобов`язаних на 
період мобілізації та на воєнний час

28
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
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08957/08-33 Лист2802-08/38559-0
Про перепогодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України стосовно об`єднань єврорегіонального 
співробітництва (ОЄС)"

29
04.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08968/08-33 Лист2802-08/38692-0
Про участь у програмі грантів з Фонду 
Східноєвропейського партнерства з 
енергоефективності та довкілля

30
05.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08973/08-22 Лист3821-07/38640-0
Про надання інформації щодо відповідності 
збільшення обсягу споживання природного газу 
зростанню промислового виробництва в розрізі 
галузей

31
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08976/08-33 Лист80-09/38122-03
Про створення "Українського дому" в м. Пекін 
(КНР)

32
31.10.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08977/08-33 Лист80-09/38126-03
Про агропромислову виставку в Ірані 18-20.02.2015

33
31.10.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08887/08-22 Лист03/32-6688
Про Перелік споживачів та їх обладнання, для 
якого має бути встановлена екологічна броня 
електропостачання

34
24.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

08930/08-22 Лист03/42-6789
Про встановлення граничних величин споживання 
електроенергії для регіонів на грудень 2014 р.

35
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08931/08-22 Лист03/42-6788
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності  на грудень 2014 р.

36
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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08884/08-22 Лист08/89-14
Про введення в дію рішення Колегії 
Мінінфраструктури України від 17.07.2014 № 5

37
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09020/08-27 Лист2648/10-3/14-14
Про надання пропозицій до складу оргкомітету та 
плану заходів у зв`язку  з Днем пам`яті жертв 
голодоморів

38
06.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

09021/08-37 Лист11.02-16/179/316
Про нагородження Туманського В.О.

39
30.10.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08877/08-22 Лист7/1-12437
КРУГЛИЙ СТІЛ 04.11.2014
Про участь у круглому столі

40
20.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08878/08-33 Лист7/12-12218
Про надання інформації щодо стану співпраці між 
областями України та Литовськими регіонами з 
розвитку регіональних зв`язків

41
14.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08879/08-24 Лист7/15-12962
Про  контроль щодо розроблення 
проектно-кошторисної документації (АТО)

42
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08886/08-27 Лист7/11-12761
Про надання інформації щодо виконання аб.5, 6 п. 
4 розпорядження КМУ від 17.03.2014 № 199-р

43
27.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08907/08-22 Лист7/9-13007
Про надання розподілу обсягів природного газу на 
серпень 2014 - березень 2015 років

44
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

08908/08-24 Лист7/10-13011
Про надання інформації щодо обсягу можливих 
подальших взаєморозрахунків за спожиті послуги 
водопостачання та водовідведення

45
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08941/08-35 Лист7/10-13051
Про несвоєчасну виплату заробітної плати 
працівникам підприємств житлово-комунального 
господарства

46
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08956/08-24 Лист7/19-13081
Про розроблення  проектної документації та 
проведення будівельних робіт майданчиках з 
розгортання транзитних містечок для потреб 
внутрішньо переміщених осіб (АТО)

47
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09026/08-24 Лист7/10-13228
Про надання інформації щодо оплати населенням 
послуг з постачання гарячої води та повірки засобів 
обліку за вересень 2014 р.

48
06.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08880/08-35 Лист12719/0/14-14/01
Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
інформування населення про соціальні послуги

49
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08881/08-35 Лист12637/0/14-14/59
Про надання права на пільговий проїзд дітям з 
багатодітних сімей

50
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08882/08-35 Лист12624/0/14-14/19
Про посилення громадського контролю за 
діяльністю установ і закладів, в яких особи з 
розумовою відсталістю та психічними розладами 
перебувають цілодобово

51
28.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08883/08-35 Лист12686/0/14-14/19
Про надання інформації щодо здійснення опіки та 
піклування над повнолітніми недієздатними 
особами та особами, дієздатність яких обмежена

52
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08988/08-29 Лист12945/0/14-14/59
Про повторне  погодження проекту постанови 
КМУ "Про внесення змін до Державної цільової 
соціальної програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2015 року"

53
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09018/08-34 Лист12371/0/14-14/20
Про проведення перевірки надання закладами 
послуг санаторно-курортного лікування 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

54
23.10.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство фінансів

08965/08-20 Лист31-11420-07-5/2
Про проект змін до деяких наказів Мінфіну 
України

55
04.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

08982/08-20 Лист01-6958/26
Про виділення додаткових коштів

56
31.10.2014від

№
від 06.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

08895/08-20 Лист2453/02-12-3
Про сприяння в проведенні платежів

57
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08873/08-10 Депутатський запит3529/01-09
ДОР ОЛЬШАНСЬКИЙ С.М.
Про порушення земельного законодавства в 
Токмацькій райдержадміністрації 

58
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08874/08-10 Депутатське звернення01/473
ДОР ФРОЛОВ М.О.
Про відсутність тепла у тимчасовому житлі за 
адресою: вул. Перемоги, 63 (АТО)

59
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

08906/08-17 Рішення6
Про хід виконання Цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, затвердженої рішенням облради 
від 24.11.2011 № 9

60
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08909/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки малозабезпечених 
громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, 
інших соціальних верств населення "Назустріч 
людям" на 2011-2014 роки", затвердженої 
рішенням облради 24.02.2011 № 14, зі змінами

61
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08910/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про хід виконання  Програми зайнятості населення 
Запорізької області на період до 2017 року, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
30.05.2013 № 7

62
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08911/08-17 Рішення9
Про внесення змін до рішення облради від 
28.08.2014 № 12 "Про затвердження Порядку 
використання субвенції обласного бюджету для 
забезпечення громадян, які переїхали на тимчасове 
перебування з території АР Крим, м. Севастополя 
та районів проведення АТО Донецької та 
Луганської областей на територію Запорізької 
області

63
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08912/08-17 Рішення10
Про скасування рішення Запорізької облради від 
08.08.2013 № 8 "Про Обласну програму 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища на 2013-2017 роки"

64
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08913/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до  Програми розвитку 
дорожнього господарства Запорізької області на 
2014 рік, затвердженої рішенням облради від 
31.01.2014 № 9, зі змінами та доповненнями

65
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08914/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
облради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та 
доповненнями

66
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08920/08-17 Рішення13
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2014 році, затвердженого рішенням 
облради від 20.03.2014 № 24, зі змінами та 
доповненнями

67
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08921/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про внесення змін та доповнень до рішення 
облради від 22.11.2012 № 11"Про Програму 
розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 
роки" (зі змінами)

68
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

08922/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін та доповнень до Регіональної 
програми розвитку охорони здоров`я Запорізької 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
облради від 24.12.2012 № 10

69
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08923/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін та доповнень до Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 
Запорізької області на 2010-2015 роки, 
затвердженої рішенням облради від 12.11.2010 № 4 
(зі змінами)

70
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08924/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)17
Про внесення змін до обласної Програми 
підвищення якості та ефективності виконання 
представницьких та управлінських функцій 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування на території Запорізької 
області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 
облради від 22.11.2012 № 15 (зі змінами та 
доповненнями)

71
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08925/08-17 Рішення33
Про внесення змін до рішення  облради від 
17.11.2010 № 6 "Про утворення Президії 
Запорізької облради" (зі змінами) 

72
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08926/08-17 Листб/н
Про ситуацію, яка склалася на КП "Облводоканал" 
ЗОР

73
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08927/08-17 Листб/н
Про ефективне використання коштів передбачених  
Програмою розвитку дорожнього господарства 
Запорізької області на 2014 рік

74
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08949/08-17 Рішення18
Про внесення змін і доповнень до рішення облради 
від 31.01.2014 № 11 "Про обласний бюджет на 2014 
рік" (зі змінами та доповненнями)

75
30.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08964/08-17 Лист01-26/1021
Про погодження призначення Малашенка К.К.

76
05.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

11
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08966/08-17 Лист3977/0-11
Про виділення коштів на оплату виконаних робіт

77
04.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08987/08-17 Лист3680/01-05
Про запровадження єдиного механізму 
забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, для 
вихованців інтернатних закладів

78
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

08852/08-22 Лист51/9650
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на першу декаду листопада 2014р 

79
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

08944/08-37 Лист07/2087030
Про нагородження Власова В.В. (інші)

80
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

08947/08-35 Лист1/10-24
Про відшкодування витрат за тимчасове 
перебування вимушених переселенців

81
04.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08948/08-35 Лист1/05-рн-779
Про відшкодування витрат за тимчасове 
перебування вимушених переселенців (АТО)

82
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08856/08-32 Лист02/Б/40
Про надання в оренду земельної ділянки

83
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09005/08-46 Лист978
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А3840
Про розрахунковий тариф квартирної плати в 
гуртожитках

84
06.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08979/08-28 Лист01-3/332
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я УКРАЇНИ
Про ситуацію в Великобілозерській ЦРЛ

85
04.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

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

08972/08-32 Лист80-03/7721
Про вилучення земельної ділянки

86
04.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08854/08-37 Лист1729
ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС"
Про нагородження Моруги І.В. (інші)

87
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08858/08-32 Листб/н
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про додатковий договір до договору оренди землі

88
03.11.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08891/08-32 Лист28/10
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про надання копій документів

89
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08905/08-22 Лист03/11-14
ТОВ "КОРАС МЕТ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

90
03.11.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08929/08-32 Лист3
ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Про створення мобільної лабораторії

91
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08935/08-32 Лист33
ТОВ "ТД "ЗАПОРІЖНАФТОСТРОЙ"
Про відведення земельної ділянки

92
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13



№
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

08939/08-22 Лист2185
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

93
04.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08940/08-22 Лист06/423
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

94
04.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08946/08-22 Лист311
ТОВ "ГУДВІЛЛ ТЕКС"
Про обстеження промислового майданчика

95
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08967/08-36 Лист6705/11
ПрАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про погодження списку кадрового резерву 

96
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09023/08-22 Лист1106/2
ТОВ "МІТЕЛТРЕЙД"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

97
06.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08894/08-22 Лист6054/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про коригування обсягів природного газу

98
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08898/08-37 Лист369
КП "МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА МЕРЕЖА"
Про нагородження Козицького В.М.

99
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08901/08-43 Лист91-251-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Уточнена позовна заява

100
24.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08938/08-32 Листб/н
ОГК "МАГНЄТО-18"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

101
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

08942/08-44 Лист252
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ В/Ч 3033
Про підключення до електропостачання блокпосту 

102
04.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08943/08-44 Лист253
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ В/Ч 3033
Про підключення до електропостачання блокпосту 

103
04.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09003/08-44 Лист01-2/198
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ЛЬОТНОЇ ПІДГОТОВКИ
Про оплату за спожиту електроенергію (АТО)

104
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09004/08-22 Лист13/2222
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про дестабілізацію роботи підприємства

105
06.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09012/08-44 Лист763
61 ВІЙСЬКОВИЙ МОБІЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ
Про вирішення нагальних проблем госпіталю

106
05.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09015/08-41 Лист43/10019
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РВ ГУМВСУ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо наявності на балансі 
облдержадміністрації металевих труб, які 
складають зрошувальну систему

107
04.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Правові питання паперовий паперова

09024/08-37 Лист03/4820
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Сапунцова В.Д.

108
05.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

08919/08-38 Листб/н
Про виконання норм Закону України "Про 
очищення влади"

109
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08932/08-21 Лист14-10/30
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
ПІДПРИЄМН.,ТОРГІВЛІ,ПРОМПОЛІТИКИ,ЗАХ
ИСТУ
ОДА
Про включення до складу Координаційної ради з 
питань розвитку підприємництва

110
30.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08933/08-36 Лист56
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про залучення науковців до державної служби

111
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08963/08-44 Лист142
БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про проведення урочистих заходів 06.11.2014 
(АТО)

112
05.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

08889/08-24 Лист336
КП ВР ВКГ "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

113
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08936/08-24 Лист53
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на послуги водопостачання

114
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08937/08-24 Лист54
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

115
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08953/08-24 Лист618
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

116
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

08998/08-43 Лист317/7421
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду 07.11.2014

117
06.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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09000/08-43 Лист324/2259/14-ц
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду 19.11.2014

118
04.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

08892/08-35 Лист633
ВСП "ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ"
Про відшкодування витрат за комунальні послуги 
(АТО)

119
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08997/08-26 Лист2112
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про проведення курсу післядипломної освіти

120
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

09017/08-24 Лист970
КЗ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ"
Про надання роз`яснень щодо проведення 
поточного ремонту приміщень за рахунок коштів 
спеціального фонду бюджету

121
07.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08995/08-15 Лист03-01/985
(О.Зубко) Про підготовку робочих поїздок 
Президента України по регіонам України

122
06.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09009/08-15 Лист03-01/991
(Г.Зубко) Про посилення складової моніторингу 
провідних регіональних друкованих ЗМІ

123
06.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

08861/08-02 Розпорядження1214/2014-рп
Про звільнення Т.Бородай з посади голови 
Великобілозерської райдержадміністрації 
Запорізької області

124
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08862/08-02 Розпорядження1215/2014-рп
Про звільнення І.Куковинець з посади голови 
Веселівської райдержадміністрації Запорізької 
області

125
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

08863/08-02 Розпорядження1216/2014-рп
Про звільнення К.Дудніченко з посади голови 
Оріхівської райдержадміністрації Запорізької 
області

126
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08864/08-02 Розпорядження1217/2014-рп
Про звільнення В.Сухіни з посади голови 
Приазовської райдержадміністрації Запорізької 
області

127
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08865/08-02 Розпорядження1218/2014-рп
Про звільнення В.Попова з посади голови 
Розівської райдержадміністрації Запорізької 
області

128
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08866/08-02 Розпорядження1219/2014-рп
Про звільнення О.Лісняка з посади голови 
Чернігівської райдержадміністрації Запорізької 
області

129
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08867/08-02 Розпорядження1220/2014-рп
Про звільнення А.Блохи з посади голови 
Якимівської райдержадміністрації Запорізької 
області

130
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08959/08-02 Указ844/2014
Про орден Героїв Небесної Сотні

131
03.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08989/08-02 Указ840/2014
Про ліквідацію Державного фонду сприяння 
місцевому самоврядуванню в Україні

132
03.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09008/08-02 Указ850/2014
Про внесення змін до Положення про порядок 
надання грантів Президента України молодим 
діячам у галузі театрального, музичного, 
циркового, образотворчого мистецтва та 
кінематографії, молодим письменникам, майстрам 
народного мистецтва для створення і реалізації 
творчих проектів

133
05.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

08928/08-24 Лист01-43/1451
Про виділення коштів

134
03.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

08969/08-36 Лист05-29/0711
Про погодження призначення Савченко О.І.

135
04.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09016/08-45 Лист0674/01-10
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації

136
06.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08962/08-37 Лист01-15/1505
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Грицині Л.Д.

137
30.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08996/08-20 Лист01-01-13/1016
Про виділення коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

138
03.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09006/08-36 Лист01-0129/1032
Про погодження призначення Скиби І.Б.

139
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

08934/08-37 Лист03-12/0648
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Дунаєвій А.М.

140
31.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08958/08-22 Лист01-10/1037
Про перерозподіл лімітів природного газу

141
04.11.2014від

№
від 05.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

19



№
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

08847/08-22 Лист01-22/1117
Про передачу паспортів автобусних маршрутів

142
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08986/08-20 Лист01-20/1122
Про виділення додаткових коштів

143
30.10.2014від

№
від 06.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

08954/08-37 Лист01-19/0380
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"  
Циганок К.П.

144
27.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій

08983/08-22 Лист01-18/527
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
МИХАЙЛІВСЬКОЇ РДА
Про збільшення місячних обсягів природного газу

145
30.10.2014від

№
від 06.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

08945/08-37 Лист02-01/1666
Про нагородження Поросюк В.І.

146
04.11.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09010/08-20 Листб/н
Про перерахування коштів для фінансової 
підтримки на поворотній основі фермерським 
господарствам

147
07.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

08896/08-20 Лист01-03-34/1801
Про виділення коштів на 2015 рік

148
03.11.2014від

№
від 03.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

20



№
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

08981/08-36 Лист01-02-23/1803
Про кандидатури на посади директорів 
комунальних закладів, установ культури

149
03.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

08985/08-37 Лист1526.04-15
Про нагородження Кочкіної І.І.

150
06.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08848/08-22 Лист03/1-380
Про заміщення споживання природного газу у 
сфері теплопостачання

151
23.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08980/08-20 Лист09.3-08/1052-12
Про направлення розпорядження про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

152
04.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

08984/08-36 Лист06-06/3587
Про погодження списку кадрового резерву

153
04.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління юстиції

09022/08-21 Лист2304-1-19/13-16
Про перевірку арбітражного керуючого Аксюк В.В.

154
30.10.2014від

№
від 07.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08970/08-43 Лист908/4473/14
Про визнання незаконним та скасування пунктів 
наказу, визнання недійсним договору оренди землі 
та повернення земельної ділянки

155
31.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

08971/08-43 Лист908/4472/14
Про визнання незаконним та скасування пунктів 
наказу, визнання недійсним договору оренди землі 
та повернення земельної ділянки

156
30.10.2014від

№
від 05.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09001/08-43 Лист908/4471/14
Про порушення провадження у справі

157
06.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09002/08-43 Лист908/4469/14
Про повернення позовної заяви

158
31.10.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

08897/08-20 Лист3127/01
Про проведення перевірки

159
03.11.2014від

№
від 03.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08999/08-43 Лист808/5404/14/324
Про зупинення провадження в адміністративній 
справі

160
03.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08900/08-43 Лист05/2-2552-14
Позовна заява до ТОВ "Будівельник-2007"

161
22.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08902/08-43 Лист05/2-2551-14
Позовна заява до ТОВ "Будівельник-2007"

162
22.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08903/08-43 Лист05/2-2554-14
Позовна заява до ТОВ "Будівельник-2007"

163
22.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

08904/08-43 Лист05/2-2553-14
Позовна заява до ТОВ "Будівельник-2007"

164
22.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

22



№
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

08890/08-22 Лист02-13-07081
Про продовження терміну дії Договору оренди від 
07.12.2011 № 2844/д

165
30.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

08918/08-31 Лист2301/01-10005
Про реєстрацію місця проживання

166
31.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

08855/08-36 Лист214/ТО0810-14
Про участь у ІІІ турі щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець"

167
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08994/08-49 Лист59/6/3-1244
Про наявність передумов до незаконного 
відчуження земель державної власності

168
03.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09027/08-39 Телеграма21-47/1-7000
Про надання інформації щодо суми 
невикористаних бюджетних коштів

169
07.11.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна авіаційна служба України

08888/08-37 Лист1.29-11883
Про нагородження Кривця В.І.

170
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

08917/08-31 Лист6-6638/3-14
Про забезпечення виконання розпорядження КМУ 

171
31.10.2014від

№
від 04.11.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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08851/08-34 Лист03-14279/161
Про погодження проектів постанов КМУ

172
14.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08859/08-34 Лист03-14503/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2015 рік"

173
17.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

08860/08-34 Лист03-15186/213
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку створення та використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій"

174
29.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

08849/08-27 Лист440-вих.
Про надання інформації щодо відзначення 70-річчя 
визволення України від фашистських загарбників

175
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08975/08-27 Лист495-вих.
Про надання інформації щодо кількості ветеранів 
ВВв та жертв нациських переслідувань для 
нагородження відзнакою Президента України "70 
років Перемоги у ВВв 1941-1945 років"

176
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09011/08-44 Лист131-вих.
Про надання інформації щодо загиблих, які брали 
безпосередню участь в АТО та забезпеченні її 
проведення

177
06.10.2014від

№
від 07.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

08853/08-20 Лист21-14/523
ТРЕНІНГ 25-28.211.2014
Про участь у тренінгу

178
31.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

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

08974/08-32 Лист2303/31/6
Про перегляд проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

179
05.11.2014від

№
від 06.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

09019/08-24 Лист1066/59/61-14
Про термінове відкриття в уповноваженому банку 
теплопостачальними і теплогенеруючими 
організаціями - ліцензіатами ОДА, поточних 
рахунків із спеціальним режимом використання

180
29.10.2014від

№
від 07.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Фонд державного майна України

08850/08-21 Лист10-16-14060
Про актуалізацію інформації щодо договорів 
концесії

181
20.10.2014від

№
від 03.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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