
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 04.11.13 по 08.11.13

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

09636/08-01 Закон України633-VII
Про ратифікацію Правил перевезення вантажів у 
міжнародному прямому вантажному 
залізнично-поромному сполученні між портами 
України та портами Турецької Республіки, що 
мають залізничне сполучення,...

1
09.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09637/08-01 Постанова655-VII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Тарас Шевченко як постать світового значення (до 
200-річчя з дня народження)"

2
24.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09638/08-01 Закон України625-VII
Про внесення змін до додатка №3 Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2013 рік"

3
08.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09639/08-01 Закон України638-VII
Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2013 рік"

4
10.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09640/08-01 Закон України618-VII
Про внесення зміни до статті 7 Закону України 
"Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім`ям"

5
08.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова



№
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

09641/08-01 Закон України644-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
скорочення кількості документів для отримання 
державної допомоги при народженні дитини

6
10.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

09605/08-10 Депутатське звернення429/02-08-7892
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Тютюнова Л.М. щодо надання йому 
матеріальної допомоги та поліпшення умов 
проживання

7
16.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09718/08-10 Депутатське звернення137-5/173
НДУ НАЛИВАЙЧЕНКО В.
Про звернення А.Ларіної щодо недопущення 
виникнення аварійної ситуації через витік газу в її 
помешканні

8
01.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

09752/08-13 Листб/н
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЄС В УКРАЇНІ
ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ 14.11.2013

9
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

09690/08-32 Листб/н
ПУСТОВІТ І.І.
Про погодження проекту землеустрою

10
01.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09807/08-32 Листб/н
АРАКЕЛЯН В.Б.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

11
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09809/08-24 Лист04/11
ФОП ФОКАРДІ О.К.
Про участь у програмі "Доступне житло"

12
06.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

2



№
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09618/08-18 Лист47/11
УРЕНГОЙСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА
Про вирішення конфліктної ситуації

13
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09619/08-32 Лист06-2/880
НСК "ОЛІМПІЙСЬКИЙ"
Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою

14
24.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09680/08-35 Лист650
ЖУРНАЛ "ОХОРОНА ПРАЦІ І ПОЖЕЖНА 
БЕЗПЕКА"
Про Всеукраїнський конкурс "Безпека праці-2014"

15
11.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09687/08-27 Лист276
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 20.11.2013
Про участь у нараді

16
01.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09796/08-22 ЛистН-01/3010
ДП "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію пільгових перевезень

17
23.10.2013від

№
від 07.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09811/08-20 Лист782-к
ТОВ "ДТЕК РЕЙДІНГ"
Про оплату платіжних доручень

18
29.10.2013від

№
від 08.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09818/08-24 Лист2287/6.3
ДЕРЖФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про пільгове кредитування для проведення 
реконструкції, капітального та поточного ремонту 
об`єктів ЖКГ

19
04.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські організації

09679/08-27 Лист390-10
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВЕЛИКА РОДИНА"
Про проведення Всеукраїнської виставки дитячого 
образотворчого мистецтва

20
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Суди

09691/08-43 Лист808/3150/13-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Комоєдова М.П.

21
23.09.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09698/08-43 Лист908/2993/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про порушення апеляційного провадження

22
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

09695/08-45 Лист1956
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 31.10.2013

23
01.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09696/08-45 Лист1961
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 01.11.2013

24
02.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09697/08-45 Лист1966
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 02-03.11.2013

25
04.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09756/08-45 Лист1975
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.10-03.11.2013

26
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09757/08-45 Лист1972
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 04.11.2013

27
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09789/08-45 Лист1993
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 05.11.2013

28
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09626/08-03 Розпорядження837-р
Про підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу 
"Населений пункт найкращого благоустрою і 
підтримки громадського порядку" за 2012 рік

29
23.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09627/08-03 Розпорядження840-р
Про перерозподіл деяких видатків та передачу 
бюджетних призначень, передбачених у 2013 році 
Міністерству фінансів

30
23.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09628/08-03 Постанова787
Про затвердження Порядку утворення, завдання та 
функції формувань цивільного захисту

31
09.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09629/08-04 Протокол наради 
(засідання)

43128/0/1-13
(М.Азаров) Протокол наради Прем`єр-міністра 
України від 28.10.2013

32
04.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09630/08-09 Доручення43218/1/1-13
(М.Азаров) Про дотримання вимог законодавства 
під час процедури безоплатної передачі нерухомого 
майна разом із земельними ділянками у комунальну 
власність

33
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09631/08-09 Доручення42172/1/1-13
(М.Азаров) Про вжиття заходів щодо своєчасної 
виплати заробітної плати працівникам бюджетних 
установ

34
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09632/08-09 Доручення42321/1/1-13
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Тарас Шевченко як постать світового значення (до 
200-річчя з дня народження)"

35
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09633/08-09 Доручення41199/1/1-13
(М.Азаров) Про реалізацію соціальних ініціатив 
Президента України

36
30.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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09634/08-09 Доручення10728/1468/1-13
(Ю.Бойко) Про перелік споживачів та їх 
обладнання, для яких має бути встановлена 
екологічна броня електропостачання

37
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09635/08-09 Доручення37034/3/1-13
(О.Вілкул) Про оновлення рухомого складу 
міськелектротранспорту

38
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09735/08-09 Доручення43083/1/1-13
(М.Азаров) Про розрахунки теплопостачальних 
підприємств за спожитий природний газ

39
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09736/08-09 Доручення41931/1/1-13
(С.Арбузов) Про придбання медичного обладнання

40
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09737/08-09 Доручення39124/2/1-13
(О.Вілкул) Про забезпечення сталого просторового 
розвитку держави

41
30.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09738/08-09 Доручення35189/82/1-12
(В.Забарський) Про розвиток мережі соціальних 
гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

42
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09739/08-09 Доручення41337/1/1-13
(М.Азаров) Про інвентаризацію містобудівних, 
топографо-геодезичних, інших документів, які 
містять топографо-геодезичні та картографічні дані

43
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09740/08-09 Доручення42439/1/1-13
(С.Арбузов) Про фінансування Запорізького 
перинатального центру

44
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09741/08-09 Доручення38287/29/1-13
(Ю.Бойко) Про погашення заборгованості 
підприємств комунальної теплоенергетики за 
спожитий природний газ

45
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ 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

09783/08-09 Доручення42707/1/1-13
(М.Азаров) Про дотримання вимог законодавства 
щодо дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності

46
04.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09784/08-09 Доручення18212/6/1-13
(О.Вілкул) Про виконання будівельних робіт у 
січні-вересні 2013 року

47
01.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09785/08-09 Доручення43148/1/1-13
(М.Азаров) Про проведення комплексу польових 
робіт та стан справ в агропромисловому комплексі; 
підготовки до зимового періоду і опалювального 
сезону а також подання заявки до МОК щодо 
здобуття права на проведення у 2022 році зимових 
Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні

48
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09786/08-09 Доручення42466/1/1-13
(О.Вілкул) Про водопостачання півдня Запорізької 
області

49
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09787/08-09 Доручення42634/1/1-13
(О.Вілкул) Про фінансування Запорізького 
перинатального центру

50
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09824/08-16 Лист14135/0/2-13
(М.Азаров) НАРАДА 11.11.2013 
Про участь у нараді

51
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09825/08-09 Доручення2879/7/1-13
(Ю.Бойко) Про виведення ПАТ "АЗМОЛ" з 
кризового стану

52
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09826/08-09 Доручення15291/71/1-13
(О.Вілкул) Про продовження виконання завдання, 
визначеного підп.3 п.2 доручення Президента 
України від 08.04.2013 № 1-1/776

53
06.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

09827/08-09 Доручення30727/185/1-12
(Ю.Бойко) Про вирішення проблемних питань 
електрометалургійних підприємств

54
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09608/08-23 Лист37-30-11/22051
Про функціонування та розвиток рибного 
господарства

55
29.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09610/08-23 Протокольне рішення13-3/20
За підсумками наради 22.10.2013 у Херсонській 
області щодо стратегії розвитку агропромислового 
комплексу в умовах зміни клімату та відновлення 
зрошення на півдні України

56
22.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09725/08-23 Лист37-13-1-11/2266
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 08.11.2013
Про проведення комплексу осінньо-польових робіт

57
06.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09769/08-23 Лист37-17-1-11/2253
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 
ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 14.11.2013
Про участь у заходах

58
04.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09836/08-23 Лист37-13-3/11/2290
Про стан використання зрошуваних земель

59
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09719/08-36 Лист15830/15/10-13
НАРАДА 08.11.2013
Про ліквідацію територіальних органів 
Мінприроди

60
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09819/08-45 Лист15716/05/10-13
Про звернення Скрипченко Л.З.

61
01.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09621/08-19 Лист2811-20/37806-0
Про протокол Всеукраїнського семінару-наради з 
керівниками регіональних економічних служб 
03-05.10.2013

62
30.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09838/08-33 Лист3912-05/38185-0
Про підготовку та відбір інвестиційних проектів у 
пріоритетних галузях економіки

63
01.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

09603/08-32 Лист11988/16/10-13
Про надання інформації щодо використання 
земельної ділянки

64
25.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство культури

09623/08-36 Лист819/61-13
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу

65
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09673/08-27 Лист3426/10/61-13
Про розміщення реклами на пам`ятках та в межах 
зон охорони пам`яток

66
30.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

09615/08-36 Лист9/3582
Про утворення управління молоді, фізичної 
культури і спорту

67
29.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09674/08-37 Лист6.2/3667
Про нагородження Демчука В.

68
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09753/08-26 Лист1/9-771
Про вжиття заходів щодо забезпечення права на 
освіту дітям з особливими освітніми потребами

69
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

09773/08-26 Лист1/9-773
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ПРАЦІВНИКІВ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 20.11.2013
Про участь у форумі

70
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Міністерство охорони здоров'я

09612/08-28 Лист357-10/2526/321
Про підготовку наради щодо розвитку 
трансплантації в Україні

71
16.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09754/08-20 Лист10.03.67/3482/34
Про перерахування коштів

72
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

09816/08-22 Лист15/2-1-220
Про надання інформації щодо найбільш важливих 
об`єктів промисловості, які експортують продукцію 
до країн ЄС

73
04.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09614/08-46 Лист7/17-17054
Про дані щодо кількості громадян, які перебувають 
на квартирному обліку

74
30.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09666/08-24 Лист7/20-17279
Про заборгованість з різниці в тарифах 
теплопостачальних підприємств області

75
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09685/08-27 Лист7/21-17283
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 15.11.2013 
С.НОВО-ПЕТРІВСЬКЕ 
ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО Р-НУ
Про участь у заходах Міністра Мінрегіону Темника 
Г.П.

76
04.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09689/08-30 Лист7/10-17336
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом і першим робочим місцем дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також осіб з їх числа

77
04.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09782/08-45 Лист7/19-17465
Про перелік найбільш важливих пускових об`єктів

78
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09801/08-24 Лист7/20-16974
Про стан розрахунків за послуги з водопостачання

79
28.10.2013від

№
від 07.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09806/08-22 Лист7/11-17533
Про проведення аналізу забезпечення населення 
природним газом

80
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09815/08-24 Лист7/20-17202
Про підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги у м. Пологи

81
01.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09817/08-27 Лист7/21-17231
Про ремонт та реставрацію пам`ятників

82
01.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09822/08-19 Лист7/13-17201
Про надання інформації щодо здійснення 
державно-приватного партнерства

83
01.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09665/08-30 Лист12384/0/14-13/57
Про участь у проекті соціально-економічного 
розвитку щодо будівництва дитячих будинків 
сімейного типу

84
04.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09717/08-35 Лист12460/0/14-13/13
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 08.11.2013
Про погашення заборгованості із заробітної плати

85
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09813/08-35 Лист12185/0/14-13/13
Про достовірність даних щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати

86
29.10.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09814/08-35 Лист12266/0/14-13/02
Про запобігання масовим вивільненням 
працюючих

87
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09821/08-35 Лист12008/0/14-13/19
Про надання інформації щодо стану надання ГО 
інвалідів фінансової допомоги

88
24.10.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09835/08-35 Лист12599/0/14-13/5
Про виплату грошової допомоги

89
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

09606/08-22 Лист03/02-19/03432
Про внесення змін до переліку об`єктів

90
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09675/08-22 Лист03/02-26/03426
Про відновлення обладнання підстанції ЗДП 
"Радіоприлад"

91
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09676/08-22 Лист08/02-23/03429
Про включення до складу робочої групи

92
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09845/08-20 Лист15996/02-19/03
Про оплату платіжних доручень

93
06.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

09715/08-20 Лист3213/25-15
Про виділення додаткових коштів

94
05.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

09762/08-36 Лист01/02-16/03473
Про погодження стажування Казеки В.Г.

95
06.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

12
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09770/08-10 Депутатське звернення5
ЯРМОЩУК М.А. (Ємельяненку В.А.)
Про заборгованість з виплати заробітної плати за 
жовтень 2013 року та комунальних послуг в 
Запорізькому електротехнічному коледжі ЗНТУ

96
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Обласна рада

09602/08-17 Рішення7
Про призначення директора КУ "Запорізький 
обласний контактний центр" ЗОР (Вєрозубов О.Г.)

97
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09642/08-17 Рішення8
Про підготовку об`єктів житлово-комунального 
господарства та соціальної сфери Запорізької 
області до роботи а осінньо-зимовий період 
2013-2014 років   

98
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09643/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про стан виконання цільової соціальної програми 
протидії захворюванню на туберкульоз у 
Запорізькій області на 2012-2016 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
26.07.2012 №17

99
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09644/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до Програми з надання цільової 
фінансової підтримки громадянам на первинний 
внесок для отримання іпотечних житлових кредитів 
на будівництво чи придбання доступного житла на 
території Запорізької області за рахунок коштів 
обласного бюджету на 2013 рік, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 08.08.2013 
№14

100
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09645/08-17 Рішення14
Про оголошення територій природно-заповідного 
фонду місцевого значення Оріхівського району 
Запорізької області

101
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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09646/08-17 Рішення13
Про Положення про обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища

102
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09647/08-17 Рішення15
Про оголошення території природно-заповідного 
фонду місцевого значення Гуляйпільського району 
Запорізької області

103
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09648/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до обласної комплексної 
програми охорони довкілля, раціонального 
використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 28.03.2013 №29

104
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09649/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)21
Про внесення змін до Програми розвитку 
дорожнього господарства Запорізької області на 
2013 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 
24.12.2012 №24, зі змінами та доповненнями

105
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09651/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
регіональної Програми "Створення містобудівного 
кадастру Запорізької області на 2013-2015 роки", 
затвердженої рішенням обласної ради від 
23.02.2012 №13 (зі змінами), та затвердження 
Регіональної програми створення містобудівного 
кадастру Запорізької області на 2013-2016 роки

106
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09652/08-17 Рішення17
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.05.2013 №11 " Про встановлення Правил 
користування маломірними суднами на водних 
об`єктах у Запорізькій області"

107
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09653/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки малозабезпечених 
громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, 
інших соціальних верст населення "Назустріч 
людям" на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24.02.201 №14, зі змінами

108
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09654/08-17 Рішення22
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 2013 році, затвердженого рішенням 
обласної ради від 14.02.2013 №6, зі змінами та 
доповненнями

109
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09655/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін і доповнень до Регіональної 
програми розвитку охорони здоров`я Запорізької 
області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 24.12.2012 №10

110
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09656/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)26
Про внесення змін до Обласної програми 
патріотичного виховання молоді на 2012-2016 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 24.11.2011 №10

111
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09657/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)27
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
22.11.2012 №11 " Про Програму розвитку освіти 
Запорізької області на 2013-2017 роки" (зі змінами)

112
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

09658/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)28
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
24.11.2011 №12 " Про обласну програму 
підвищення якості природничо-математичної 
освіти на період до 2015 року" (зі змінами)

113
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

15
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09659/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)29
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
29.03.2012 №8 " Про Регіональну програму 
розвитку професійно-технічної освіти Запорізької 
області на 2012-2015 роки" (зі змінами)

114
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

09660/08-17 Рішення30
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
12.11.2010 №8 "Про заснування обласної стипендії 
учням професійно-технічних навчальних закладів 
Запорізької області" (зі змінами)

115
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

09661/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)33
Про внесення змін до цільової Програми 
забезпечення безпеки руху на автомобільних 
дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і 
залізничних переїздах Запорізької області, розвитку 
матеріально-технічної бази підрозділів Державної 
автомобільної інспекції на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
28.03.2013 №27 (зі змінами та доповненнями)

116
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09662/08-17 Рішення36
Про визнання рішення обласної ради від 31.03.2011 
№19 "Про порядок надання водних об`єктів (їх 
частин) у користування на умовах оренди на 
території Запорізької області" таким, що втратило 
чинність

117
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09663/08-17 Рішення37
Про погодження питання надання комунальному 
підприємству "Облводоканал" Запорізької обласної 
ради спеціальних дозволів на користування 
надрами на території Запорізької області

118
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09699/08-17 Рішення62
Про комісію облради з питань поновлення прав 
реабілітованих

119
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

16
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09700/08-17 Рішення74
Про погодження питання надання ПрАТ 
"Приазовкурорт" спеціального дозволу на 
користування надрами на території Запорізької 
області

120
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09701/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін до рішення облради від 
24.12.2012 № 8 "Про обласну цільову програму 
розвитку матеріально-технічної бази спорту у 
Запорізькій області "Запорізький стадіон та 
спортивний майданчик" на 2013-2016 роки

121
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09702/08-17 Рішення40
Про надання мисливських угідь у користування 
Новомиколаївський РО УТМР

122
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09703/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про внесення змін до регіональної Програми 
"Мала пекарня" на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням облради від 28.03.2013 № 25 "Про 
регіональну Програму "Мала пекарня" на 
2013-2017 роки"

123
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09704/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)24
Про внесення змін до рішення облради від 
24.11.2011 № 9 "Про цільову програму розвитку 
фізкультури і спорту в Запорізькій області на 
2012-2016 роки"

124
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09705/08-17 Рішення61
Про внесення змін до рішення облради від 
17.11.2010 № 5 "Про обрання постійних комісій 
Запорізької облради"(зі змінами)

125
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09706/08-17 Рішення38
Про надання мисливських угідь у користування  
ТОВ "Мотор-Січ Руна"

126
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

17
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09707/08-17 Рішення41
Про надання мисливських угідь у користування 
"ГО "Запорізька РО УТМР"

127
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09708/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)20
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, затвердженої рішенням облради від 
27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями

128
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09709/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про внесення змін до Програми розвитку культури 
Запорізької області на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням облради від 14.02.2013 № 3

129
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09710/08-17 Рішення39
Про надання мисливських угідь у користування 
ТОВ "Мисливсько-рибальське господарство"

130
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09711/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)31
Про внесення змін доповнень до Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 
Запорізької області на 2010-2015 роки, 
затвердженої рішенням облради від 12.11.2010 №4 
(зі змінами)

131
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09743/08-17 Рішення73
Про затвердження чисельності, структури та умов 
оплати праці працівників виконавчого апарату 
облради

132
31.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09744/08-17 Рішення72
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 29.12.2011 №21 "Про затвердження складу 
Запорізької обласної молодіжної ради"

133
31.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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Форма зберігання 
документа

09745/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про затвердження Програми з пошуку і 
впорядкування місць поховань жертв війни та 
політичних репресій у Запорізькій області на 
2014-2018 роки

134
31.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09746/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)18
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
підтримки сім`ї, молоді, гендерного паритету та 
протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 24.11.2011 №8

135
31.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09747/08-17 Рішення35
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 24.12.2012 №27 "Про обласний бюджет на 
2013 рік" (зі змінами та доповненнями)

136
31.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09748/08-17 Рішення63
Про внесення змін до рішення Запорізької облради 
від 30.05.2013 № 58 "Про заходи щодо підготовки 
святкування 75-ї річниці утворення Запорізької 
області"

137
31.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09776/08-17 Лист01-26/0929
Про чергову сесію обласної ради

138
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09839/08-10 Листб/н
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ"Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про висновки постійної комісії

139
05.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

09759/08-37 Лист24/1014
Про нагородження Бородуліної С.П.(інші)

140
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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09843/08-22 Лист08/1037
Про порушення чинного законодавства при 
експлуатації розподільчих газопроводів

141
04.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09844/08-22 Лист001-41/8432
Про погодження прогнозного балансу споживання 
електроенергії та потужності на грудень 2013 р.

142
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09847/08-22 Лист21753/001-007
Про прогнозний баланс електроспоживання

143
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09669/08-37 Лист13/1144
Про нагородження Дуброва Г.А. (інші)

144
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

09684/08-32 Лист1/05-н-13496
Про додаткову угоду оренди землі

145
01.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

09798/08-21 Лист011-845
Про уточнені інвентаризаційні відомості

146
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

АТ "Запорізький територіальний паливний концерн"

09803/08-24 Лист7658/16
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

147
07.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Банки

09724/08-20 ЛистЭ.38.0.0.0/4-315
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про вирішення конфліктної ситуації з ЗНТУ

148
29.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09728/08-22 Лист12-3-17А-710
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні понад 
установлені терміни

149
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09729/08-22 Лист12-3-17А-704
Про зняття з документального обліку порту 
вантажу

150
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09767/08-22 Лист12-3-17-1-705
Про вилучення вантажів

151
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

09761/08-44 Лист23/4186
Про облаштування пункту пропуску через 
державний кордон

152
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

09723/08-35 Лист253
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ
Про оплату праці

153
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09794/08-22 Лист189
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ЕНЕРГЕТИКИ 
Про створення Оргкомітету щодо святкування Дня 
енергетика

154
07.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

09681/08-37 ЛистДН-3222
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 01.10.2013 № 157-к

155
04.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09667/08-22 Лист2437
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок

156
04.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09688/08-22 Лист06/452
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

157
04.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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09726/08-36 Лист7360/11
ПрАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про погодження кадрового резерву

158
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09764/08-32 Лист1147
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

159
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09775/08-32 Лист1-11/13
ТОВ "НЬЮ ЕНЕРДЖІС МЕЛІТОПОЛЬ"
Про отримання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

160
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09804/08-24 Лист3126
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

161
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09837/08-32 Лист01-773
ТОВ "ВІТАЦЕНТР"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

162
06.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09849/08-24 Лист1714
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ ММЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

163
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

09671/08-36 Лист27
Про звільнення Ткачука С.В.

164
04.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09678/08-20 Лист1519/5
АЗОВРИБООХОРОНА
Про оплату платіжних доручень

165
28.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22
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09714/08-21 Лист1430/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про виділення приміщення

166
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09742/08-32 Лист3623
КЕВ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації 

167
01.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09760/08-26 Лист01.01-21/3620
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА 
СПОРТУ ЗМР
Про ситуацію яка склалася, щодо призначення 
обласної педагогічної премії у 2013 році

168
31.10.2013від

№
від 06.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

09765/08-24 Лист191
КП "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВУЖКГ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

169
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09766/08-24 Лист792
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

170
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09781/08-18 Лист37/11-13
ОЖБК "БУДІВЕЛЬНИК-33"
Про вирішення конфліктної ситуації

171
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09805/08-24 Лист62
КП "ВОДОПРОВІДНИК" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

172
07.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09840/08-24 Лист2300
КП "ВОДОКАНАЛ" ММР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

173
01.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"
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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

09682/08-20 Лист724
Про проходження платежів

174
01.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09683/08-20 Лист03/1510
Про відстрочку виконання рішення суду

175
04.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09850/08-20 Лист07/1537
Про перерозподіл коштів

176
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09721/08-21 Лист38
ФЕДЕРАЦІЯ ВЕРТОЛІТНОГО СПОРТУ 
УКРАЇНИ
Про передачу в комунальну власність ДП 
"Запорізький центр льотної підготовки ім. 
О.І.Покришкіна"

177
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09750/08-20 Лист11
ГО "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА 
ПРАЦІ ЗАВОДСЬКОГО Р-НУ М.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання спонсорської допомоги

178
06.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09779/08-32 Листб/н
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про продовження термінів оренди землі

179
07.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09793/08-28 Лист1/05
БЕРДЯНСЬКА ТО СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ "ШУРАВІ"
Про лікування Гринюк М.Г.

180
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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09841/08-28 Листб/н
БФ "ДІАЛОГ"
Про вирішення конфліктної ситуації

181
29.10.2013від

№
від 08.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Суди

09730/08-43 Лист2046
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про продовження провадження по справі 
2/326/277/2013

182
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09731/08-43 Лист2047
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про продовження провадження по справі 
2/326/265/2013

183
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09732/08-43 Лист2048
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про продовження провадження по справі 
2/326/273/2013

184
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09733/08-43 Лист2050
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про продовження провадження по справі 
2/326/281/2013

185
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09734/08-43 Лист2049
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про продовження провадження по справі 
2/326/280/2013

186
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

09668/08-37 Лист14/82
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ І МАСОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ КПУ
Про нагородження Пенчук І.Л. (інші)

187
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09828/08-15 Лист04-01/1401
(С.Ларін) Про врегулювання проблемних питань 
надання земельних ділянок для реалізації 
інвестиційних проектів

188
06.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Президент України

09624/08-02 Указ595/2013
Про відзначення державними нагородами України 
працівників соціальної сфери

189
30.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09625/08-08 Рішення Ради регіонів1-1/2885
Про проведення комплексу польових робіт та стан 
справ в агропромисловому комплексі; підготовки 
до зимового періоду і опалювального сезону а 
також подання заявки до МОК щодо здобуття 
права на проведення у 2022 році зимових 
Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні

190
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

09829/08-15 Лист32-07.2/1245
(Ю.Павленко) Про Другий Національний конкурс 
"Благодійна Україна"

191
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

09763/08-36 Лист01-46/1560
Про погодження призначення Тричевої О.А.

192
01.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

09788/08-36 Лист05-29/1170
Про погодження призначення Красненко В.В.

193
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09799/08-20 Лист01-01-27/1076
Про оплату платіжних доручень

194
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

09795/08-24 Лист01-09/1475
Про об`єкт "Мережі водовідведення с. Матвіївка  
Вільнянського р-ну"

195
04.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09842/08-32 Лист01-09/1468
Про реалізацію проектів цільових 
екологічних(зелених) інвестицій

196
30.10.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09672/08-37 Лист217/01-15
Про нагородження Чуба О.Г.

197
04.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09677/08-22 Лист216/01-26
Про підключення до електропостачання об`єктів 
КП "Комунсервіс"

198
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09749/08-37 Лист178/01-39
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Федоренко Г.С.

199
26.09.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

09722/08-36 Лист170/2013-к
Про погодження призначення Васюка А.Г.

200
01.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

09790/08-37 Лист01-16/1002
Про нагородження Сидоренка С.М.

201
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09792/08-20 Лист01-16/1003
Про оплату платіжних доручень

202
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09833/08-37 Лист01-36/465
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Данильченко В.Ф.

203
04.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09846/08-22 Лист2489/01-22
Про відключення електроенергії

204
06.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09832/08-37 Лист03-12/2695
Про нагородження Балабатьки А.С. (інші)

205
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

09791/08-37 Лист01-20/0967
Про нагородження Маркітана А.І.(інші)

206
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09797/08-20 Лист01-20/1478
Про перерахування коштів

207
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09712/08-32 Лист01-07/26/1119
Про проведення перевірки щодо додержання 
законодавства у сфері використання та охорони 
земель

208
23.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09604/08-10 Депутатське звернення748
ДЕПУТАТИ АНДРІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про оплату об`єктів газифікації

209
29.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент культури, туризму, національностей та релігій

09755/08-37 Лист01-02-23/1787
Про нагородження Довженко О.О.

210
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент освіти і науки
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№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09758/08-37 Лист2197.04-15
Про нагородження Власюк С.М. (інші)

211
06.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

09751/08-37 Лист01-28/791
Про нагородження Петренко І.І.

212
06.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

09620/08-36 Лист994/03-17
Про участь працівників апарату у проведенні 
навчання 05.11.2013

213
04.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09808/08-36 Лист1003/03-17
Про участь Кас`яненка Д.В. у навчанні бухгалтерів 
органів місцевого самоврядування 13.11.2013

214
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

09774/08-41 Лист10/3-5634
Про приведення прилеглих до навчальних закладів 
ділянок автодоріг та вулиць населених пунктів до 
безпечного стану

215
04.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

09777/08-36 Лист637/9/08-01-04-
Про погодження призначення Мужева О.О.

216
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09778/08-36 Лист638/9/08-01-04-
Про погодження призначення Вагилевич А.А.

217
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

09716/08-26 Лист2452
Про перевірку ДНЗ "Куйбишевський професійний 
аграрний ліцей"

218
05.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова
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Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

09772/08-20 Лист08-06-15-15/964
Про надання інформації щодо результатів 
перевірки КП "Бердянськводоканал" 

219
05.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

09780/08-32 ЛистНГ-9/1646
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

220
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

09834/08-37 Лист11-31-443
Про нагородження Куриленко О.В. (інші) 

221
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька обласна рада професійних спілок

09831/08-37 Лист01-19/226
Про нагородження Асланова О.В. (інші)

222
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

09848/08-24 Лист21-32/7-1068
Про включення опалення

223
08.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

09692/08-43 Лист808/8392/13-а/31
Про відкриття провадження по справі

224
01.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09650/08-20 Лист01/364
ВІДДІЛ ГУ ДЕРЖАВНОЇ ФЕЛЬДЄГЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про оплату платіжних доручень

225
04.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09670/08-41 Лист07/1/1-3817-13
Про призначення дострокових виборів голови 
Степненської сільради

226
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова
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09800/08-41 Лист
Про усунення порушень вимог Бюджетного 
кодексу України, Закону України "Про місцеві 
державні адміністрації" та інших 
нормативно-правових актів, причин та умов, що їм 
сприяли

227
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ паперовий паперова

Територіальне управління Держпромнагляду

09802/08-20 Лист2154/01
Про оплату виконаних робіт

228
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

09693/08-36 Лист460/ТО0810-13
Про надання переліку документів

229
05.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області

09720/08-36 Лист4419
Про погодження звільнення та призначення Мороза 
С.Л.

230
04.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

09812/08-25 Лист15-9-1-16/30333
Про реалізацію консервів м`ясних

231
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів

09820/08-25 Лист5031-1-5/03
Про регіональну програму захисту прав споживачів

232
04.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Державна пробірна служба України

09616/08-32 Лист51000-04-09/432
Про проведення інформаціно-роз`яснювальної 
роботи

233
25.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
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09727/08-35 Лист4630/02/21-13
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З ВІДЗНАЧЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ІНВАЛІДІВ 03-04.12.2013
Про участь у заходах

234
05.11.2013від

№
від 06.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09823/08-46 Лист4710/02/24-13
Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

235
07.11.2013від

№
від 08.11.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

09617/08-21 Лист10009/0/20-13
Про завершення процесу впровадження системи 
електронного документообігу між 
держадміністраторами та дозвільними органами

236
28.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09622/08-21 Лист9919/0/20-13
Про розміщення автокав`ярень

237
28.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань

09694/08-28 Лист22.2/3895/Ал
НАРАДА 12-14.11.2013
Про участь у нараді

238
04.11.2013від

№
від 05.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

09768/08-20 Лист08-14/1697
Про надання інформації щодо причин 
невикористання бюджетних коштів

239
06.11.2013від

№
від 07.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09771/08-35 Лист19-14/12
Про порушення законодавства з питань оплати 
праці

240
28.10.2013від

№
від 07.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України
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09607/08-24 Лист5651/01/11-13
Про укладання договору із зазначенням обсягів і 
термінів подачі води

241
01.11.2013від

№
від 04.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

09613/08-44 Лист4918/0/4-13
Про надання інформації щодо 
підприємств-боржників

242
28.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Держадміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця)

09686/08-22 ЛистЦЗ-1-8/1676
Про компенсацію перевезень пільгових категорій 
громадян

243
31.10.2013від

№
від 05.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

09810/08-27 Лист1719/5-06/05
Про надання інформації щодо дотримання 
законодавства у сфері захисту суспільної моралі

244
03.10.2013від

№
від 08.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

09609/08-36 Лист75/0/96-04-13
ШКОЛА ВИЩЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ
Про зміну плана-графіка проведення тренінгів

245
31.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

09611/08-21 Лист10-15-13598
Про реєстр об`єктів державної власності

246
25.10.2013від

№
від 04.11.2013
№ 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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