
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.12.14 по 31.12.14

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

09973/08-14 Лист01-8/9
(В.Гройсман) Про підтримку діяльності народних 
депутатів України у регіоні

1
17.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10133/08-14 Лист08/15-847
Про Календарний план проведення першої сесії 
ВРУ восьмого скликання

2
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10135/08-01 Постанова41-VIII
Про присудження у 2014 році Премії ВРУ за внесок 
молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 
самоврядування

3
23.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10136/08-01 Постанова38-VIII
Про присудження щорічної Премії ВРУ 
педагогічним працівникам загальноосвітніх, 
професійно-технічних, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів

4
23.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

10137/08-01 Постанова40-VIII
Про присудження Премії ВРУ найталановитішим 
молодим ученим у галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-технічних 
розробок за 2013 рік

5
23.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ паперовий паперова

10140/08-01 Постанова39-VIII
Про призначення у 2014 році іменних стипендій 
ВРУ для найталановитіших молодих учених

6
23.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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10223/08-01 Закон України66-VII
Про внесення зміни до статті 46 Закону України 
"Про прокуратуру" щодо умов для залучення 
фахівців

7
28.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова

10224/08-01 Закон України35-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відмови України від здійснення політики 
позаблоковості

8
23.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10225/08-01 Закон України43-VII
Про внесення змін до Закону України "Про РНБО 
України" щодо вдосконалення координації і 
контролю у сфері національної безпеки і оборони

9
25.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10226/08-01 Постанова64-VII
Про формування комісії з проведення конкурсу на 
зайняття посади Директора Національного 
антикорупційного бюро України

10
25.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова

10227/08-01 Постанова45-VII
Про Звернення ВРУ до міжнародних організацій та 
міжпарламентських асамблей  щодо звільнення 
української льотчиці  та НДУ восьмого скликання 
Н.В.Савченко

11
25.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10228/08-14 Лист04-25/9-715
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 16.01.2015
Про участь у парламентських слуханнях

12
29.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України

10022/08-10 Депутатське звернення15/1
НДУ КРИВОХАТЬКО В.В.
Про  ситуацію навколо Інституту олійних культур 
НААН

13
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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10145/08-10 Депутатське звернення6-374/2
НДУ БАЛОГА В.
Про формування бюджету на 2015 рік

14
27.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

10216/08-30 Лист10.1/7-П238803.
Про розгляд звернення батьків-вихователів дитячих 
будинків сімейного типу Панчохи, Росохи, 
Лужецької, Карпусь

15
30.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

09998/08-32 Листб/н
ШЕВЧЕНКО В.О.
Про надання дозволу на оформлення проекту 
відводу  земельної ділянки в оренду

16
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10017/08-32 Листб/н
ЗІНЧЕНКО С.В. 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі

17
23.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10099/08-32 Листб/н
ДЕГТЯРЕНКО О.О.
Про внесення змін до договору оренди землі

18
26.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09999/08-32 Лист1614/12
КТ НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА 
"НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Про оформлення земельних сервітутів

19
16.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10171/08-32 Лист5351
ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ 
УКРАЇНИ"
Про сприяння у виділенні земельних ділянок

20
18.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3
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10192/08-29 Лист575/01-5
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО 
"КОЛОС"
Про підтримку обласної організації товариства 
ДЮСШ товариства "Колос"

21
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10197/08-21 Лист5/3831
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ"
Про розміщення спеціаліста Центру ДЗК в 
приміщенні Центру надання адміністративних 
послуг

22
24.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10202/08-33 Лист165-2014
VIII ФОРУМ ЄВРОПА  УКРАЇНА" 15-17.02.2015
Про участь у Форумі

23
19.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Партії та громадські організації

09992/08-20 Лист425/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про фінансову підтримку ветеранських організацій

24
11.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

10212/08-43 Лист0870/6434/12
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Бедлецького Г.В.

25
23.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09963/08-09 Доручення46879/0/1-14
(А.Яценюк) Про вжиття всіх можливих заходів 
щодо економії електроенергії

26
20.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09969/08-09 Доручення43083/1/1-14
(А.Яценюк) Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб

27
19.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

4
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09970/08-09 Доручення45410/1/1-14
(О.Паракуда) Про забезпечення житлом сімей 
військовослужбовців, які загинули під час 
проведення АТО

28
19.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09971/08-16 Лист17767/0/2-14
(Н.Синиця) Про розгляд звернення громадської 
ради при Запорізькій ОДА

29
20.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10005/08-09 Доручення46879/1/1-14
(А.Яценюк) Про забезпечення освітлення вулиць на 
мінімальну необхідному рівні

30
21.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10036/08-09 Доручення46288/1/1-14
(А.Яценюк) Про завершення монтажних робіт та 
введення в експлуатацію модульних будинків та 
забезпечення розселення внутрішньо переміщених 
осіб (АТО)

31
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10037/08-09 Доручення45542/1/1-14
(Г.Зубко) Про створення системи координаційних 
центрів з впровадження реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні

32
19.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10038/08-16 Лист17812/0/2-14
(В.Федорчук) Про звернення КП 
"Запоріжміськсвітло" щодо подій в м. Запоріжжя 
10.12.2014

33
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10072/08-09 Доручення47187/1/1-14
(В.Кириленко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 25.12.2014
Про участь у селекторній нараді (АТО)

34
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10073/08-09 Доручення45637/1/1-14
(В.Кириленко) Про резолюцію Форуму 
громадського руху "Конгрес Сходу України" (АТО)

35
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10074/08-09 Доручення46663/1/1-14
(Г.Зубко) Про надання інформації щодо стану 
природно-заповідного фонду України

36
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

5
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10075/08-09 Доручення45739/1/1-14
(В.Кириленко) Про соціальне забезпечення 
громадян України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення АТО

37
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10076/08-09 Доручення17887/0/2-14
(В.Федорчук) Про розгляд звернення БФ 
"Регіон-Вест"

38
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10101/08-09 Доручення46084/1/1-14
(Г.Зубко) Про порушення цілісності державних 
інформаційних ресурсів СERT-UA#2014-204

39
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10102/08-09 Доручення41012/4/1-14
(Г.Зубко) Про розподіл обсягів природного газу

40
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10103/08-16 Лист18022/0/2-14
(В.Федорчук) Про надання інформації щодо 
виконання Закону України "Про доступ до 
публічної інформації"

41
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10120/08-03 Розпорядження1256-р
Про перерозподіл обсягу  субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям...

42
24.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10121/08-03 Постанова709
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 
КМУ від 27.08.2014 № 404

43
22.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10122/08-03 Постанова711
Про внесення змін у  додаток 1 до Порядку та умов 
надання у 2014 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на  погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію,...

44
24.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10123/08-09 Доручення46377/1/1-14
(В.Вощевський) Про спеціальне пристосування для 
перевезення і монтажу негабаритних блоків 
прогонової будови мостів

45
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10124/08-09 Доручення45685/1/1-14
(В.Вощевський) Про фінансування оновлення 
рухомого складу міського електричного транспорту 
трамвайними вагонами та тролейбусами 
вітчизняного виробництва

46
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10125/08-09 Доручення43155/7/1-14
(Г.Зубко) Про виділення коштів з державного 
бюджету на закупівлю житла для сімей загиблих 
військовослужбовців

47
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

10126/08-09 Доручення44500/1/1-14
(Г.Зубко) Про утворення робочої групи щодо 
проведення інвентаризації об`єктів газопостачання

48
24.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10127/08-09 Доручення47318/1/1-14
(Г.Зубко) Про додаткове залучення коштів та 
заселення внутрішньо переміщених осіб до 
будинків модульного типу

49
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10128/08-09 Доручення47961/1/1-14
(А.Яценюк) Про оплату платіжного доручення 
щодо придбання житла військовослужбовцю

50
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10129/08-09 Доручення47027/1/1-14
(Г.Онищенко) Про План-графік навчання на 2015 
рік

51
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10130/08-09 Доручення44637/1/1-14
(Г.Зубко) Про достворкове припинення 
повноважень Запорізької міськради та Запорізького 
міського голови Сіна О.Ч.

52
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10131/08-16 Лист18086/0/2-14
(А.Мельник) Про невиконання пунктів 2,3,4,6,9, 12 
доручення КМУ від 22.12.2014 № 46288/1/1-14

53
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10132/08-04 Протокол селекторної 
наради

47832/0/1-14
(Г.Зубко) Протокол селекторної наради від 
19.12.2014

54
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10134/08-16 Лист18076/0/2-14
(В.Федорчук) Про розгляд звернення голови 
комітету в Україні з мирного і демократичного 
об`єднання Кореї при посольстві Південної Кореї 
Тена О.Р.

55
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10215/08-49 Доручення2295/1/1-14-ДС
(А.Яценюк) Про проблемні питання охорони 
персональних даних учасників АТО

56
27.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10218/08-09 Доручення47204/1/1-14
Про затвердження плану заходів з відзначення у 
2015 році Дня Соборності України

57
29.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10219/08-09 Доручення47751/1/1-14
(О.Паракуда) Про Протокольне рішення за 
підсумками наради щодо удосконалення 
ідентифікації тіл загиблих під час АТО на Сході 
України (10.12.2014)

58
28.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10220/08-09 Доручення47001/1/1-14
(Г.Зубко) Про проблемні питання реалізації 
постанови КМУ від 18.06.2014 № 217

59
30.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

10097/08-22 Лист26-9534/1.2-14
Про забезпечення газом підприємств 
теплоенергетики

60
23.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10144/08-22 Лист26-9528/1.2-14
Про перевищення використання обсягів 
природного газу

61
23.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10159/08-23 Лист37-13-1-11/1981
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.12.2014
Про участь у селекторній нараді

62
29.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09983/08-32 Лист5/1-8/14947
Про проект Національного плану дій щодо 
боротьби з деградацією земель та опустелюванням

63
17.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09976/08-21 Лист3221--06/44012-
Про надання інформації щодо майна, яке повернуто 
у власність держави за рішенням суду

64
18.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10004/08-33 Лист4306-06/44037-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження переліку виставок і ярмарків, 
що проводитимуться в Україні у 2015 році"

65
18.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10068/08-20 Лист3612-08/44070-0
Про надання інформації щодо регулювання 
(встановлення) граничних рівнів рентабельності та 
торговельних надбавок на харчові продукти

66
18.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10153/08-33 Лист4322-06/44880-0
Про виставку у м. Кадуна (Нігерія) 
24.04-15.05.2015

67
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10154/08-33 Лист4322-06/44879-0
Про туристичну виставку у м. Акапулько 
(Мексиканські Сполучені Штати)

68
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

10155/08-33 Лист4021-10/44862-0
Про надання інформації щодо стану  виконання 
проектів міжнародної технічної допомоги, за якими 
відповідний орган державної влади є бенефіціаром

69
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09979/08-22 Лист04/31-1400
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

70
15.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10000/08-22 Лист01/32-2540
СЕЛЕКТОРНА НАРАДІ 23.12.2014
Про участь у селекторній нараді

71
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10229/08-22 Лист03/32-7442
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної енергії на лютий 2015 р.

72
30.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10230/08-22 Лист03/32-7443
Про встановлення граничних величин споживання 
електричної потужності на лютий 2015 р.

73
30.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

10003/08-31 Лист928/18/15-14
Про надання щорічного статистичного та 
інформаційного звітів з питань релігій та 
державно-конфесійних відносин 

74
17.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

10107/08-29 Лист8922/4.2
Про забезпечення діяльності молодіжних центрів 
праці

75
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10110/08-28 Лист18.03-03/7611/87
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження порядку відшкодування вартості 
препаратів інсуліну"

76
20.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства
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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

09980/08-24 Лист7/10-14719
Про застосування окремих положень 
нормативно-правових актів

77
11.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10023/08-24 Лист7/10-15273
Про підготовку проектів договорів та їх реєстри

78
23.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10044/08-22 Лист7/11-15298
Про вжиття заходів щодо економії електроенергії

79
23.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10045/08-21 Лист7/9-15335
Про порядок реєстрації прав власності на нерухоме 
майно

80
23.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10078/08-20 Лист8/19-142-14
Про надання інформації щодо проектів, які готові 
до реалізації за рахунок залучення коштів позики 
ФРН для реконструкції та модернізації східної 
частини України шляхом фінансування проектів 
інфраструктури

81
25.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10079/08-45 Лист7/13-15411
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо порядку утворення та ліквідації 
місцевих державних адміністрацій"

82
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10094/08-24 Лист7/12-15359
Про надання переліку інвестиційних проектів у 
сфері житлово-комунального господарства

83
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10095/08-24 Лист7/9-15350
Про надання інформації щодо стану ліфтового 
господарства житлового фонду

84
23.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10117/08-24 Лист7/10-15528
ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ 27.12.2014 В НАК 
"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

85
26.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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10118/08-22 Лист7/9-14943
Про надання інформації щодо реалізації заходів з 
енергозбереження 

86
16.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10143/08-34 Лист7/11-15529
Про погіршення погодних умов 29-30.12.2015

87
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10160/08-24 Лист8/9-1616-14
Про надання інформації щодо оснащення 
приладами технологічного обліку гарячого та 
холодного водопостачання підприємств

88
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09977/08-35 Лист15021/0/14-14/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

89
16.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ паперовий паперова

09978/08-29 Лист14887/0/14-14/57
Про неухильне виконання постанови КМУ від 
24.09.2008 № 866

90
12.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09986/08-35 Лист14241/0/14-14/56
Про співпрацю з Українською асоціацією фахівців 
з подолання наслідків психотравмуючих подій 
(АТО)

91
01.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10001/08-35 Лист15284/0/14-14/15
Про функціональні обов`язки державного 
соціального інспектора

92
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10046/08-35 Лист15294/0/14-14/08
Про розподіл грошової допомоги (АТО)

93
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10058/08-35 Лист15378/0/14-14/19
Про погодження проекту Закону України "Основи 
законодавства України про опіку та піклування над 
повнолітніми недієздатними особами та особами, 
дієздатність яких обмежена, їх соціальний захист

94
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

10148/08-35 Лист15369/0/14-14/04
Про недопущення скорочення видатків для 
фінансування організацій соціального захисту

95
23.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10152/08-35 Лист15606/0/14-14/19
Про надання інформації щодо доступу людей з 
інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об`єктів соціальної інфраструктури 
області

96
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

10217/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про місцеві бюджети на 2015 рік

97
30.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

10093/08-27 Лист10.2-14/749
Про забезпечення інформаційним бюлетенем 
"Офіційний вісник України" у ІІ півріччі 2014 року

98
15.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10015/08-20 Лист01-8130/26
Про проведення видатків із резервного фонду 
державного бюджету

99
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10085/08-20 Лист01-8214/26
Про виділення коштів

100
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10089/08-37 Лист01-8166/23
Про нагородження Беляєва М.І.

101
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10198/08-20 Лист02-8248/45
Про забезпечення своєчасного надходження 
субвенцій з державного бюджету

102
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10055/08-47 Лист09/02-29/04203
Про надання майна у тимчасове користування

103
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

10201/08-21 Лист59
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Про затвердження тарифу на надання послуг з 
попередніх профілактичних медичних оглядів при 
прийнятті на роботу

104
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

10166/08-37 Лист01/02-28/04148
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Судаковій В.А., Шабаніній Н.С.

105
17.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Василівська міська рада

09968/08-10 Депутатське звернення02-01-11/3185
Про до фінансування робіт з реконструкції покрівлі 
житлового будинку

106
18.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10191/08-10 Депутатський запит4740/01-09
ДОР АВРАМЕНКО Н.В. ТА ІНШІ
Про нарікання малого і середнього бізнесу на 
роботу ПАТ "Запоріжобленерго"

107
29.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09990/08-17 Лист4634/01-11
Про виділення коштів для проведення проміжних 
виборів

108
19.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10035/08-17 Лист4624/01-11
Про до фінансування робіт з реконструкції покрівлі 
житлового будинку

109
23.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10040/08-17 Лист4589/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету

110
23.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10041/08-17 Лист4528/01-13
Про виділення коштів з обласного бюджету

111
23.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10119/08-17 Рішення5
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 17.11.2011 № 5 "Про обрання постійних комісій 
Запорізької облради (зі змінами)

112
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10172/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)1
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 
обласної ради від 27.09.2011 №4, зі змінами та 
доповненнями

113
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10173/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)2
Про внесення змін до обласної Програми 
соціальної підтримки малозабезпечених громадян 
із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, інших 
соціальних верст населення "Назустріч людям" на 
2011-2014 роки,  в частині поховання загиблих в 
антитерористичній операції

114
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10174/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про внесення змін до Програми з проведення 
нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів у Запорізькій області на 2014-2017 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
20.03.2014 №19

115
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10175/08-17 Рішення4
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 31.01.2014 №11 "Про обласний бюджет на 
2014 рік" (зі змінами та доповненнями)

116
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10176/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Запорізької області на 2014 рік, зі 
змінами, та про Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку Запорізької області на 
2015 рік

117
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10177/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)26
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Комплексної програми малого і середнього 
підприємництва в Запорізькій області на 2013-2014 
роки та Комплексну програму розвитку малого і 
середнього підприємництва в Запорізькій області 
на 2015-2016 роки

118
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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10178/08-17 Рішення27
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 
обласної ради від 20,03.2014 №24, зі змінами та 
доповненнями

119
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10179/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)28
Про обласну Програму соціальної підтримки 
ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших 
соціальних груп населення, що перебувають у 
складних життєвих обставинах "Назустріч людям" 
на 2015-2019 роки

120
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10180/08-17 Рішення29
Про порядок використання субвенції обласного 
бюджету на тимчасове проживання та безоплатне 
харчування внутрішньо переміщених осіб, які 
переїхали на територію Запорізької області

121
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10181/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)30
Про затвердження Програми сприяння створенню 
ефективного власника житлового фонду 
Запорізької області на 2015-2017 роки

122
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10182/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)31
Про внесення змін до обласної програми "Молодій 
запорізькій родині - доступне житло" на 2013-2017 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 22.11.2012 №16

123
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10183/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про хід виконання Програми розвитку 
ендопротезування великих суглобів в Запорізькій 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24.12.2012 №12 

124
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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10184/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)33
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 28.03.2013 №28 (зі змінами з рішенням 
обласної ради від 20.03.2014 №32, зі змінами згідно 
з рішенням обласної ради від 26.06.2014 №13, зі 
змінами згідно з рішенням обласної ради від 
28.08.2014 №19)

125
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10185/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізькій 
області на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.10.2013 №12 (зі змінами)

126
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10186/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)36
Про внесення змін до Регіональної програми 
створення містобудівного кадастру Запорізькій 
області на 2014-2016 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.10.2013 №12 (зі змінами)

127
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10187/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)37
Про внесення змін до цільової програми розвитку 
фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 
2012-2016 роки, зі змінами та доповненнями, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.11.2011 №9

128
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10188/08-17 Рішення54
Про внесення змін та доповнень до рішення 
Запорізької обласної ради від 28.08.2014 №5 "Про 
розірвання контракту та звільнення головного 
лікаря комунальної установи "Запорізька обласна 
клінічна лікарня" Запорізької обласної ради"

129
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10189/08-17 Рішення56
Про план роботи Запорізької обласної ради на 2015 
рік

130
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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10190/08-17 Рішення57
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
17.11.2010 №6 "Про утворення Президії 
Запорізької обласної ради" (зі змінами)

131
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

10034/08-10 Лист12
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ І ПРАЦІ
Про збільшення фінансування заходів Програми 
розвитку ендопротезування великих суглобів в 
Запорізькій області

132
09.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10096/08-10 Лист58
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 25.12.2014 № 58

133
25.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10157/08-10 Лист60
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 29.12.2014 № 56

134
29.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжавтотранс"

10069/08-22 Лист1/03-01-870
Про порядок проходження блок-постів при 
перевезенні пасажирів

135
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09965/08-22 Лист51/11616
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на третю декаду грудня 2014 р "МКП "Основаніє"

136
19.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09966/08-22 Лист51/11617
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на третю декаду грудня 2014 р. КЕВ

137
19.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09967/08-22 Лист51/11610
Про відсутність виділених фондів природного газу 
на третю декаду грудня 2014 р Концерну "Міські 
теплові мережі"

138
19.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09995/08-22 Лист007-43/19250
Про відключення від електропостачання об`єктів 
водопостачання

139
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10141/08-22 Лист002-12/19726
Про погодження додаткових заходів щодо 
зниження потужності 

140
29.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

10009/08-22 Лист33/2099632
Про укладання додаткової угоди на постачання 
природного газу

141
18.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

10031/08-32 Лист02/5/48
Про направлення запиту щодо отримання витягу

142
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Український графіт"

10032/08-22 Лист04/5677
Про укладання угоди на постачання природного 
газу

143
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

10231/08-24 Лист32-05/286-5317
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про закриття рахунку із спеціальним режимом 
використання

144
29.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Військові частини
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10204/08-44 Лист674
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про безкоштовний проїзд військовослужбовців у 
громадському транспорті

145
24.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

10170/08-18 Лист215
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АПК
Про ситуацію навколо Інституту олійних культур 
НААН

146
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09991/08-32 Лист284
ТОВ "ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ "ГРАНІК"
Про критичну ситуацію з вивезення відходів в м. 
Запоріжжя

147
18.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10018/08-22 Лист31
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

148
16.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10019/08-22 Лист95
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО АВТО-СІЧ"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

149
16.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10020/08-22 Лист46
ТОВ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

150
08.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10053/08-22 Лист100
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

151
24.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10053/08-22 Лист100
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньообласних автомобільних сполучень

152
24.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10062/08-22 Лист307
ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

153
19.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10063/08-22 Лист27
ТОВ "АТП АСА"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

154
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10064/08-22 Лист073
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

155
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10098/08-22 Лист01/45
ТОВ "ФЕРРОКС"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

156
25.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10109/08-24 Лист2122
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про корегування загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

157
25.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10112/08-32 Лист61
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про подовження Договору оренди земельної 
ділянки

158
26.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10113/08-44 Лист3/10-09-103
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про відтермінування до кінця 2015 року призову 
вузькоспеціалізованих фахівців та керівників 
структурних підрозділів підприємства

159
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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10116/08-32 Лист841
ТОВ "СОЯ ПРОТЕЇН ПРОДУКТ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

160
26.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10146/08-22 Лист87/14
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про підписання додаткової угоди

161
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10161/08-32 Лист1582
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

162
24.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10162/08-32 Листб/н
ТОВ "АГРО-Р"
Про надання дозволу на земельну ділянку

163
30.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10205/08-20 Лист419
ПрАТ "МІЖРАЙПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"
Про погашення кредиторської заборгованості

164
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10208/08-32 Лист08/4
ТОВ "ОРЛОВСЬКЕ МИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 2014"
Про погодження користування мисливськими 
угіддями

165
30.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09988/08-22 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД
Про ситуації на підприємстві

166
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10010/08-24 Лист409
ОВУЖКГ м. ВІЛЬНЯНСЬКА
Про ліміти природного газу 

167
19.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10016/08-24 Лист766
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

168
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10021/08-22 Лист17
АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про тарифи на проїзд приміського та міжміського 
внутрішньо обласних автомобільних сполучень

169
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10029/08-22 Лист971
КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про відміну заборони польотів

170
23.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10057/08-24 Лист1495
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

171
24.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10061/08-24 Лист7210/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

172
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10071/08-32 Лист80
СВК "РОСІЯ"
Про надання дозволу на заключення договору 
суборенди земельних ділянок

173
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10087/08-22 Лист1042
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про електропостачання інституту

174
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10088/08-32 Лист1564
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з встановлення меж земельних 
ділянок

175
19.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10111/08-22 Лист13/3357
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про події на підприємстві 24.12.2014

176
26.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10114/08-24 Лист3012
ВСП "ЗАПОРІЗЬКЕ БМЕУ"
Про перегляд "Правил приймання стічних вод 
підприємств у систему каналізування м. 
Запоріжжя"

177
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10158/08-32 Лист29/12-01
ПП "УКРРІЧБУД"
Про передачу в оренду земельної ділянки

178
29.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10163/08-32 Листб/н
ШТЕНГЕЛОВ І.І.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

179
28.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10169/08-20 Лист976
КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ"
Про виділення коштів із обласного бюджету на 
2015 рік

180
29.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10194/08-22 Лист2285
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про перелік об`єктів екологічної броні

181
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10196/08-23 Лист16/2014
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН
Про напрями діяльності інституту

182
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10206/08-38 Лист012/14
ГО "БАТЬКИ ЗА ДІТЕЙ"
Про видатки виділені Матвіївському 
загальноосвітньому навчально-виховного 
комплексу "Всесвіт"

183
24.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10213/08-43 Лист10925/179/22
ВДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
Про повернення виконавчого документа

184
30.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області
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10028/08-21 Лист23/14
Про утворення робочої групи

185
23.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10012/08-24 Лист06/1494
Про визначення інвестиційних проектів

186
23.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10084/08-24 Лист06/1523
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області"

187
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10210/08-24 Лист06/1548
Про інвестиційні проекти

188
30.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09981/08-35 Лист219
БО БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про розміщення в готелях м. Запоріжжя родичів 
військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні 
та родичів загиблих військовослужбовців (АТО)

189
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09982/08-35 Лист220
БО БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про визнання вантажу гуманітарною допомогою

190
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09994/08-32 Лист03
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТІ 
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОДА
Про створення постів громадського контролю на 
території балки Середньої

191
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10011/08-44 Лист221
БО БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про надання благодійної допомоги (АТО)

192
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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10047/08-44 Листб/н
ВО "ПАТРІОТ"
Про проведення зустрічі громадськості з 
військовослужбовцями

193
24.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

10108/08-37 Лист31
МСК "ЗАПОРОЗЬКА СІЧ"
Про нагородження Звезди Н.А.

194
26.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10199/08-18 Лист22
ГО "КОМІТЕТ МАЙБУТНЬОГО "СОЛІДАРНІСТЬ 
І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"
Про нормативну грошову оцінку земельних ділянок 
в м. Мелітополі

195
12.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10200/08-32 Лист24
ГО "КОМІТЕТ МАЙБУТНЬОГО "СОЛІДАРНІСТЬ 
І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"
Про алгоритм (схеми) дій при вирішенні земельних 
питань

196
12.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

10026/08-43 Лист310/1184/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про визнання незаконним та скасування рішення

197
17.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10156/08-28 Лист10126
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про призупинення виконання рішення 
Господарського суду Запорізької області від 
26.11.2014

198
26.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10092/08-15 Лист09-09/1/114
(Н.Анненкова) Про надання інформації щодо 
графіку чергувань посадових осіб у святкові дні 
01-12.01.2015

199
25.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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10105/08-15 Лист02-01/4623
(Б.Ложкін) Про надання відомостей щодо 
обмеження постачання електроенергії

200
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10106/08-15 Лист02-01/4678
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю аб.6 п.4 рішення 
Ради регіонів від 25.12.2012 № 1-1/48(11.01.2013)

201
25.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10221/08-15 Лист02-01/4736
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю протокольного 
рішення Громадської гуманітарної ради від 
30.09.2010

202
27.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10222/08-15 Лист02-01/4748
(Б.Ложкін) Про відзначення Дня Соборності 
України у 2015 році

203
27.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

09972/08-02 Указ941/2014
Про призначення М.Кулеби Уповноваженим 
Президента України з прав дитини

204
18.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10039/08-02 Указ948/2014
Про відзначення у 2015 році Дня соборності 
України

205
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10104/08-02 Указ950/2014
Про Національну інвестиційну раду

206
24.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10049/08-20 Лист1417/01
Про оплату платіжних доручень

207
24.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

28



№
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

10048/08-23 Лист01-42/1687
Про вивезення ХЗЗР з району

208
23.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

10050/08-22 Лист01-01-27/1034
Про перерозподіл лімітів природного газу

209
15.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10051/08-20 Лист01-01-23/1038
Про погашення кредиторської заборгованості

210
15.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10080/08-20 Лист01-01-27/1/1061
Про встановлення надбавки Юр`євій Т.М.

211
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

10065/08-37 Лист01-15/1196
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Скрипці Н.І.

212
11.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10207/08-36 Лист01-20/1256
Про погодження призначення Балабанової С.А.

213
29.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10043/08-20 Лист01-16/1724
Про оплату платіжних доручень

214
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10067/08-20 Лист01-11/1726
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

215
22.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10081/08-32 Лист01-07/1723
Про договір оренди земельної ділянки

216
22.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10209/08-20 Лист02-11/1742
Про оплату платіжного доручення

217
25.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

10066/08-19 Лист01-16/1179
Про рейтингові показники району

218
22.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10082/08-22 Лист01-16/1186
Про ремонт розвантажувального майданчика 
залізничної станції Комиш-Зоря та збільшення 
особового складу військового підрозділу

219
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

10014/08-23 Лист03-12/0460
Про проведення засідання обласної постійно діючої 
комісії з питань поводження з безхазяйними, 
забороненими і непридатними до використання в 
сільському господарстві ХЗЗР

220
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10167/08-37 Лист03-12/0770
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Соломатіній Л.П.

221
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

10013/08-23 Лист01-22/1205
Про проведення засідання обласної постійно діючої 
комісії з питань поводження з безхазяйними, 
забороненими і непридатними до використання в 
сільському господарстві ХЗЗР

222
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09997/08-36 Лист01-18/0806
Про нагородження Черненко В.А.

223
09.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Приазовська райдержадміністрація

10056/08-22 Листб/н
Про погодження паспортів маршрутів

224
24.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

10060/08-22 Лист01-20/1334
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.03.2014 № 71

225
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09996/08-36 Лист01-07/0452
Про погодження звільнення Авєріної В.О.

226
17.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10090/08-20 Лист01-27/0458
Про погашення заборгованості

227
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

10052/08-22 Лист61-35/1166
Про розірвання договорів на перевезення 
пасажирів

228
24.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10147/08-36 Лист61-35/1180
Про погодження звільнення Савон Є.В.

229
29.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада

10070/08-10 Депутатське звернення01-25/188
Про звернення депутатів Пологівської райради 
щодо внесення змін до Порядку розподілу обсягу 
субвенції...

230
22.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райрада

10193/08-36 Лист319/01-17
Про надання пропозицій щодо кандидатури голови 
райдержадміністрації

231
29.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів
31



№
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

09993/08-22 Лист219
ЧОРНОЗЕМНЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про зміну черговості відключення електроенергії

232
17.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10203/08-24 Лист1213
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про розроблення генерального плану населеного 
пункту

233
22.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

10027/08-43 Лист22-ц778/4986/14
Про апеляційну скаргу Лати А.М.

234
17.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

10008/08-20 Лист08-06/4029
Про погашення кредиторської заборгованості

235
23.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

10091/08-36 Лист60/9/08-01-04-01
Про погодження призначення Жеребка В.І (інші)

236
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління юстиції

10024/08-36 Лист12/6-19/11572
Про проведення 02-06.01.2015 Обласної правової 
школи для молоді

237
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

10054/08-43 Лист908/4471/14
Про визнання незаконним та скасування пунктів 
наказу

238
17.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
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

10100/08-43 Лист908/5758/14
Про відкриття провадження у справі 19/169/14

239
18.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10164/08-43 Лист908/6021/14
Про порушення провадження у справі до УДАІ 
ГУМВС в особі Центру №1

240
23.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10165/08-43 Лист908/4472/14
Про ухвалу суду до відповідача ТОВ 
"Будівельник-2007"

241
22.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

10059/08-20 Лист08-06-15-15/874
Про направлення розпорядження про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

242
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

10042/08-32 Лист1309
Про погодження ведення мисливського 
господарства

243
23.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

10232/08-22 Лист330-1-2054
Про укладання договору оренди для розміщення 
обладнання систем оповіщення

244
29.12.2014від

№
від 31.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10142/08-44 Лист1414
Про проект Угоди щодо співробітництва

245
29.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10025/08-43 Лист07/2-4666-14
Позовна заява про визнання права власності

246
19.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

10086/08-41 Лист17-1676вих-14
Про надання інформації щодо організації 
транспортування громадян 13-14.12.2013

247
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

10115/08-41 Лист05/3-1218вих-14
Про надання копій розпоряджень голови 
облдержадміністрації

248
25.12.2014від

№
від 26.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова

10211/08-43 Лист05/2-2551-14
Позовна заява до ТОВ "Будівельник-2007"

249
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

10033/08-21 Лист02-13-08109
Про продовження терміну дії договору оренди 
державного нерухомого майна

250
19.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

10195/08-22 Лист21/2149
Про хід будівництва Споруди № 4 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. 
Запоріжжя

251
24.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне управління Держінспекції з енергозбереження 
по Запорізькій області

10168/08-22 Лист069-16/10-2014
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об`єктами відновлювальної енергетики та 
альтернативних видів палива

252
26.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС 
України в Запорізькій області

10007/08-41 Лист90/6-6251
Про надання копій документів

253
22.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

09989/08-37 Лист13/3122нт
Про нагородження Лазарєва В.В. (інші)

254
22.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Форма зберігання 
документа

09974/08-41 Лист19-р
Про розгляд звернення ГО "Бізнес-Союз "Порада"

255
17.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

10151/08-35 Лист9049/0/7.1-3/6/1
Про стан виробничого травматизму у 
деревообробній промисловості

256
16.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

10002/08-21 Лист9885/0/20-14
Про надання інформації щодо здійснення протягом 
року державної регуляторної політики

257
19.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10150/08-21 Лист9999/0/20-14
Про надання інформації щодо стану реалізації 
регіональних та місцевих програм розвитку малого 
і середнього підприємництва

258
24.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

09975/08-22 Лист08/02/02-5158
Про виділення коштів на реалізацію заходів із 
технічного та криптографічного захисту інформації

259
17.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10214/08-22 Лист09/06-5321
Про надання інформації до Реєстру ІТС

260
24.12.2014від

№
від 30.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба України з контролю за наркотиками

10077/08-28 Лист11-4915
Про надання інформації щодо аналізу ситуації в 
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному 
обігу

261
23.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції
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09964/08-35 Лист991-вих.
Про  надання інформації  щодо кількості вручених 
посвідчень учасників бойових дій 

262
19.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10083/08-35 Лист1054-вих
Про надання інформації щодо загиблих осіб, які 
брали участь в АТО та місця їх захоронення

263
24.12.2014від

№
від 25.12.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

09984/08-20 Лист21-14/646
Про рекомендації з організації внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів

264
17.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

09987/08-22 Лист5838/1/11-14-10
Про порядок заповнення форм звітності

265
10.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10030/08-22 Лист115-01/14/5-14
Про надання інформації щодо виробництва енергії 
об`єктами відновлювальної енергетики та 
альтернативних видів палива

266
22.12.2014від

№
від 24.12.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

10149/08-23 Лист2-6-5/5236-14
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання, які здійснюють консервне та 
пресервне виробництво

267
22.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

10006/08-27 Лист1543/5
Про сприяння популяризації української мови під 
час проведення культурно-мистецьких закладів

268
18.12.2014від

№
від 23.12.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Рахункова палата України
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з/п
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10138/08-20 Лист18-2671
Про результати аналізу видатків на надання послуг 
із соціального обслуговування та реабілітації 
інвалідів

269
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10139/08-20 Лист07-2675
Про проведення контрольно-аналітичного заходу

270
25.12.2014від

№
від 29.12.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

09985/08-21 Лист10-16-17492
Про формування переліку потенційних об`єктів 
оренди

271
16.12.2014від

№
від 22.12.2014
№ 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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