
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.11.13 по 15.11.13

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

09874/08-01 Закон України641-VII
Про внесення зміни до ст.28 Закону України "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" щодо отримання інформації 
співвласниками багатоквартирного будинку

1
10.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09875/08-01 Закон України657-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо обліку та реєстрації платників податків та 
удосконалення деяких положень

2
24.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09876/08-16 Закон України639-VII
Про особливості провадження інвестиційної 
діяльності на території АР Крим

3
10.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09877/08-01 Закон України643-VII
Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг" щодо видів фінансових послуг

4
10.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09878/08-01 Закон України640-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
особливостей передачі в оренду чи концесію 
об`єктів у сферах теплопостачання, водопостачання 
та водовідведення, що перебувають у комунальній 
власності

5
10.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України
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10041/08-14 Лист04-12/9-3415
Про виконання вимог статті 11 Закону України 
"Про засади запобігання і протидії корупції"

6
12.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Народні депутати України

09865/08-14 Лист087
НДУ ЖУК М.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ 22.11.2013
Про участь у форумі

7
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09893/08-10 Депутатське звернення11/13-191
НДУ БАНДУРОВ В.
Про нагородження В.Собуря

8
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09894/08-10 Депутатське звернення2/1866
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення колективу ЗДІА щодо ситуації 
навколо об`єднання Академії та ЗНТУ

9
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09895/08-10 Депутатське звернення04-03/7-2908/27
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про звернення Прокуди Т.Д. щодо надання 
матеріальної допомоги

10
11.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09896/08-10 Депутатське звернення04-01/7-1731(65
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Чернікової К.В. щодо надання 
медичної допомоги

11
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09897/08-10 Депутатське звернення08-1/350/578
НДУ КОНІВЕЦЬ О.
Про формування переліку інвестиційних проектів

12
04.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09898/08-10 Депутатське звернення429/02-08-8030
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Синіцина А.І. щодо надання 
матеріальної допомоги

13
30.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09957/08-10 Депутатське звернення246
НДУ СОБОЛЄВ С.В.
Про повернення території Розумівського лісу до 
державної власності

14
06.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10000/08-10 Депутатське звернення292
НДУ СУХИЙ Я.М.
Про звернення Расторгуєва В.О. щодо відповіді на 
скаргу від 04.07.2013 № 18/4

15
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

10024/08-32 Лист888/3
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
09-13.12.2013

16
11.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09904/08-20 ЛистН-21/681
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вирішення питання щодо відшкодування 
коштів на пільгові перевезення громадян

17
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09981/08-21 ЛистКЦ-01-12/460
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
КОНФЕРЕНЦІЯ 05-06.11.2013
Про участь у конференції

18
11.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09985/08-32 Лист03/03-297
КП "ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ"
Про пошук питних підземних вод

19
05.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09992/08-32 Лист900/9
ВО "ПІВДЕННИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Про надання згоди на поділ земельної ділянки

20
13.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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10013/08-33 ЛистСВА/2013/66
МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ-ІІ
ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 
13.12.2013
Про участь у засіданні Гончарука П.А.

21
11.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10049/08-18 Листб/н
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА 
КОМПАНІЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації з КП 
"Водоканал"

22
15.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10059/08-27 Листб/н
ГК ІЗ ВШАНУВАННЯ ПАМ"ЯТІ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 1932-1933 рр
Про план заходів щодо відзначення 80-х роковин 
Голодомору

23
15.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10097/08-27 Лист03/579
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Ппро передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

24
08.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

10050/08-34 Лист16/4
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про всеукраїнську акцію 18.11.2013

25
11.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Посольства

10025/08-33 Лист02-04/19/49
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

26
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

09852/08-13 Лист70/45976
КОНСУЛЬСТВО ГРУЗІЇ В М.ДОНЕЦЬК
Про проведення зустрічі 22.11.2013

27
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
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09918/08-43 Лист908/2630/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до провадження

28
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

09888/08-45 Лист2014
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 06.11.2013

29
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09941/08-45 Лист2020
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет у жовтні 2013 року

30
07.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09942/08-45 Лист2025
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 07.11.2013

31
08.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09943/08-45 Лист2031
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 08.11.2013

32
09.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09944/08-45 Лист2038
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 09-10.11.2013

33
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10054/08-45 Лист2043
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11.11.2013

34
12.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10055/08-45 Лист2046
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 04-10.11.2013

35
12.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10056/08-45 Лист2059
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11.11.2013

36
13.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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10057/08-45 Лист2064
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 13.11.2013

37
14.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

09866/08-04 Протокол наради 
(засідання)

44240/0/1-13
(М.Азаров) Протокол наради у Прем`єр-міністра 
України М.Азарова 04.11.2013

38
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09867/08-09 Доручення43323/1/1-13
(В.Забарський) Про впровадження медіа-проекту 
"Театр дошкільника" в дошкільні заклади України

39
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09868/08-09 Доручення42503/1/1-13
(М.Азаров) Про активізацію роботи щодо 
проведення ярмаркових заходів

40
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09869/08-09 Доручення19647/146/1-11
(С.Арбузов) Про хід виконання бюджетної 
програми КПКВК 2505130

41
04.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09870/08-09 Доручення44307/1-13
(О.Вілкул) НАРАДА 13.11.2013
Про участь у нараді

42
09.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09871/08-16 Лист14134/0/2-13
(В.Дубовик) Про звернення обслуговуючого 
кооперативу "Дніпро" щодо вирішення конфліктної 
ситуації

43
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09872/08-16 Лист14165/0/2-13
(В.Дубовик) Про звернення СФГ "Зетченко В.В." 
щодо вирішення конфліктної ситуації

44
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09873/08-16 Лист14166/0/2-13
(В.Дубовик) Про звернення ТОВ "Супутник"  щодо 
вирішення конфліктної ситуації

45
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

09908/08-39 Постанова314
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

46
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання виборів та референдумів 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

09975/08-04 Витяг з протоколуВП 63
(М.Азаров) 6.1. Рішення з окремих питань щодо 
посилення соціального захисту і підтримки 
ветеранів ВВв 1941-1945 рр.

47
07.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09976/08-04 Витяг з протоколуВП 63
(М.Азаров) 6.2. Рішення з окремих питань щодо 
активізації роботи з підготовки нових та оновлених 
чинних генеральних планів населених пунктів

48
07.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09977/08-09 Доручення44318/1/1-13
НДУ СИРОТЮК О.
(Ю.Авксентєв) Про посилення соціального захисту 
колишніх політичних в`язнів

49
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09978/08-09 Доручення32448/6/1-13
(В.Забарський) Про звіт Уповноваженого 
Президента України з прав дитини Ю.О.Павленка

50
11.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09979/08-09 Доручення28775/5/1-13
(О.Вілкул) Про питання, пов`язані з спеціальним 
підйомним пристроєм

51
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09980/08-09 Доручення43124/1/1-13
(М.Азаров) Про стан додержання законодавства 
щодо соціального захисту дітей

52
08.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09995/08-09 Доручення11841/71/1-13
(К.Грищенко) Про інфраструктурне облаштування 
туристичних маршрутів, пов'язаних з ім'ям 
Т.Г.Шевченка

53
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09996/08-09 Доручення11841/70/1-13
(К.Грищенко) Про створення навчально-освітнього 
порталу "Т.Г.Шевченко"

54
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09997/08-09 Доручення33534/6/1-13
(О.Вілкул) Про проблемні питання у сфері міського 
електричного транспорту

55
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
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

09998/08-16 Лист14368/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про звернення ТОВ "Керуюча 
компанія "Аконіт" щодо вилучення із постійного 
користування земельної ділянки

56
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09999/08-16 Лист14311/0/2-13
(В.Дубовик) Про звернення ТОВ "Супутник" щодо 
вирішення конфліктної ситуації

57
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10002/08-41 Лист36-10/02
Про антикорупційну політику

58
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

10034/08-03 Розпорядження876-р
Про заходи у зв`язку з 80-ми роковинами 
Голодомору 1932-1933 років в Україні

59
07.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10035/08-03 Розпорядження877-р
Про внесення змін до пункту 2 розпорядження 
КМУ від 26.10.2000 № 423

60
07.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10036/08-09 Доручення43829/1/1-13
(М.Азаров) Про проблемні питання реалізації 
пілотного проекту

61
13.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10037/08-09 Доручення43187/1/1-13
(О.Вілкул) Про полігони твердих побутових 
відходів

62
12.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

09903/08-22 Лист26-5862/1.5-13
Про забезпечення розрахунків підприємств 
теплоенергетики за спожитий природний газ

63
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

8



№
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

09920/08-23 Лист37-11-2-12/2264
Про показники діяльності АПК регіону

64
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство доходів і зборів України

10051/08-36 Лист1749/9/04-232
Про погодження призначення Струка В.С.

65
11.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

09864/08-32 Лист334/11-2/13
Про екологічні проблеми регіону

66
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09906/08-32 Лист15945/08/10-13
ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 
26.11.2013
Про участь у засіданні Ємельяненка В.А.

67
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09929/08-32 Лист15900/07/10-13
Про надання інформації щодо підприємств чи 
установок для видалення та утилізації відходів

68
06.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09930/08-32 Лист15806/12/10-13
Про розміщення екологічної інформації

69
04.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09900/08-21 Лист3621-08/38390-0
Про надання інформації щодо нормативно-правової 
бази, згідно з якою здійснюється ліцензування виду 
господарської діяльності

70
04.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09911/08-25 Лист3303-05/35059-0
Про визначення відповідальності керівників за 
порушення законодавства у сфері державних 
закупівель

71
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
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

09926/08-20 Лист4306-06/39439-0
Про бюлетень "Огляд цін" та товарний монітор. 
Кон`юктура"

72
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10001/08-19 Лист2812-09/39798-0
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 21.11.2013
Про участь у конференції

73
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10029/08-33 Лист4304-06/40055-0
Про українсько-китайський бізнес-форум

74
14.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10040/08-19 Лист2811-20/40052-0
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 26-27.11.2013
Про участь у Форумі

75
14.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство культури

09901/08-27 Лист3486/10/61-13
Про здійснення планових заходів державного 
нагляду щодо об`єктів культурної спадщини та 
культурних цінностей

76
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

10012/08-22 Лист15/3-1-230
Про надання переліку промислових підприємств

77
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09892/08-24 Лист7/10-17573
Про стан житлово-комунального господарства м. 
Запоріжжя

78
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09956/08-24 Лист7/11-17745
Про регіональні програми модернізації систем 
теплопостачання

79
11.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09993/08-23 Лист7/17-17701
Про розроблення регіональних програм розвитку  
села

80
08.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10011/08-33 Лист712-17900
Про формування Плану заходів на 2014 рік з 
реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між 
Мінрегіоном та Європейською Комісією

81
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10015/08-24 Лист7/21-17876
Про надання інформації щодо затвердженого 
складу оперативного штабу

82
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09899/08-46 Лист12659/0/14-13/04
Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

83
11.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

09921/08-30 Лист12673/0/14-13/57
Про виплату державної соціальної допомоги

84
11.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство юстиції

09938/08-36 Лист14-14/1233
Про погодження призначення Бойкова М.Ю.

85
12.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09953/08-20 Лист01-7214/26
Про оплату платіжних доручень

86
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09963/08-20 Лист01-7086/26
Про додаткове виділення коштів

87
06.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

09859/08-21 Лист02-25/4968
Про сприяння в навчанні адміністраторів ЦНАП 
області

88
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

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

10030/08-20 Лист02-28/5072
Про сплату кредиторської заборгованості

89
12.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09955/08-37 Лист01/02-16/03450
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Лисенко Р.М., Лащенко О.В., Орлєнєвій Є.В.

90
04.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09972/08-22 Лист08/02-24/03551
Про підготовку до навігації 2014 року

91
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10047/08-20 Лист02-12/999-2
Про оплату платіжних доручень

92
15.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

09887/08-20 Лист01-7168/26
Про сприяння в проведенні платежів

93
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09856/08-17 Лист3515/01-18
Про надання медичної допомоги

94
02.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09952/08-17 Лист3935/01-11
Про оплату об`єктів газифікації

95
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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

10019/08-17 Лист40
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 21.11.2013
Про участь у засіданні

96
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжжяобленерго"

09960/08-22 Лист001-05/8479
Про будівництво КЛ 35кВ по вул.Тельмана в м. 
Запоріжжя

97
11.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

09968/08-32 Лист56/2081337
Про державну реєстрацію договорів оренди 
земельних ділянок

98
13.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

09881/08-21 Лист011-849
Про списання майна ПАТ "Запорізький 
виробничий алюмінієвий комбінат"

99
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

09928/08-22 Лист12-3-6-726
Про вилучення вантажів

100
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

09879/08-20 Лист1608
в/ч 3033
Про оплату платіжних доручень

101
11.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

09922/08-22 Лист451/02-51
Про стан справ з використанням вагонів у жовтні 
2013 року

102
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
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

09923/08-22 Лист452/02-51
Про стан справ з використанням вагонів за 10 
місяців 2013 року

103
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09983/08-22 Лист343
Про надання пропозицій щодо курсування 
пасажирських та приміських поїздів

104
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09862/08-24 Лист667
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

105
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09905/08-24 Лист673
ЯКИМІВСЬКЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВОЖКГ ТА ПО"
Про розрахунок різниці в тарифах на послуги 
водозабезпечення та водовідведення

106
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09927/08-22 Лист03/10
ТОВ "НВО" "УКРХІМПРОММАШ"
Про підключення електроенергії

107
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09949/08-22 Лист123
ТК "ГРАНД-АВТО"
Про затвердження паспорту маршруту

108
12.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09958/08-22 Лист13/2960
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про ситуації на підприємстві

109
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09967/08-32 Лист89
ПАТ "ДРУЖБА"
Про державну реєстрацію договорів оренди 
земельних ділянок

110
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10004/08-32 Лист362
ТОВ "НДКТІМ-СІЛЬГОСПМАШ"
Про виключення з переліку власників відходів

111
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

10005/08-32 Лист151
ТОВ "АВТОМАШЛИТВО"
Про виключення з переліку власників відходів

112
06.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10006/08-32 Лист639
ТОВ "ЗАЗОСНАСТКА"
Про виключення з переліку власників відходів

113
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10007/08-32 Лист971/05-оп
ТОВ "ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ 
"МІНЕРАЛ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

114
11.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10008/08-32 Лист388
ТОВ "КРОК Г.Т."
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

115
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10009/08-32 Лист558
ТДВ "ПРИАЗОВСЬКИЙ СИРЗАВОД"
Про установлення величин фонових концентрацій 
забруднюючих речовин

116
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10042/08-20 Лист13/11/13
ТОВ "ПОЛОГІВСЬКИЙ ШЛЯХБУД"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

117
13.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10045/08-32 Лист101-585
ПАТ "ЗАПОРІЖКРАН"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

118
13.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10048/08-18 Листб/н
ДП "ІМІДЖ ХОЛДИНГ"
Про вирішення конфліктної ситуації з КП 
"Водоканал"

119
15.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші кореспонденти

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

09880/08-20 Лист417
СФГ "ЛЕЩЕНКО В.М."
Про порядок використання коштів зі спеціального 
рахунку

120
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09916/08-24 Лист353
КП ВР ВКГ "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

121
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09919/08-22 Лист1277/05-01
ЗАПОРІЗЬКЕ ЛВУМГ
Про усунення порушень вимог законодавства 
внаслідок порушення меж охоронних зон 
магістральних газопроводів

122
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09925/08-43 Лист02/05-11/13
АДВОКАТ ВАЩАЄВ С.В.
Про бездіяльність секретаря Мелітопольської 
міськради Чаппа А.Ф.

123
05.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09947/08-37 Лист03/4000
ВП "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Бехтера Р.О. (інші)

124
07.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09969/08-45 Лист2105вих13
ПРОКУРАТУРА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКР. З 
НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У  
ВОЄННІЙ СФЕРІ
Про надання копії документів

125
06.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10014/08-24 Лист350
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" тмр
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

126
14.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10020/08-20 Лист01/375
ВІДДІЛ ГУ ДЕРЖАВНОЇ ФЕЛЬД"ЄГЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про оплату платіжних доручень

127
14.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

10031/08-20 Лист307
БЕРДЯНСЬКЕ УВП УТОС
Про оплату виконаних робіт

128
12.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10032/08-34 Лист12172/12
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В 
М.БЕРДЯНСЬКУ ТА БЕРДЯНСЬКОМУ Р-НІ
Про надання документів стосовно Мушуткіна С.Г.

129
08.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10043/08-22 Лист12/11
ФОП САЛЬНИКОВА О.В.
Про затвердження паспортів маршрутів

130
14.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10046/08-20 Лист999/01-11
ЗРУ ДСФУ "ДЕРЖФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про оплату платіжних доручень

131
14.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

09889/08-22 Лист03/1540
Про розрахунки із заборгованості з електроенергії

132
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09890/08-22 Лист07/1475
Про розрахунки на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

133
29.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09962/08-20 Лист77
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТОС
Про оплату виконаних робіт

134
11.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10016/08-27 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВО 
"СВОБОДА"
Про заходи з відзначення річниці Голодомору 
1932-1933 років

135
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

09917/08-43 Лист2/325/343/2013
ПРИАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про відкриття провадження у справі 

136
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09965/08-43 Лист321/2008/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження по справі

137
08.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10058/08-21 Лист2134вих
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виділення приміщення

138
13.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

10044/08-32 Листб/н
КУ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 7"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

139
15.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Учбові заклади

09855/08-45 Лист2109
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
15.11.2013
Про участь у конференції 

140
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09932/08-20 Лист09/4505
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про оплату платіжних доручень

141
05.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09970/08-32 Лист598
КЗ "МАЛОБІЛОЗЕРСЬКА ЕКТЕТИЧНА 
ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ "ДИВОСВІТ" ЗОР
Про реалізацію екологічних (зелених) інвестицій

142
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09971/08-20 Лист457
ДННЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПЛЗТ"
Про оплату платіжних доручень

143
11.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10033/08-15 Лист02-01/2759
(С.Льовочкін) Про відзначення 80-тих роковин 
Голодомору 1932-1933 років в Україні

144
14.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

09974/08-08 Доручення1-1/2944
Про підвищення ролі молоді у розбудові 
демократичного громадського суспільства

145
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09994/08-08 Доручення1-1/2950
Про розв`язання невідкладних проблем 
соціально-економічного розвитку держави

146
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09940/08-20 Лист1384/01
Про оплату платіжних доручень

147
06.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

09935/08-20 Лист01-01-27/1088
Про оплату платіжних доручень

148
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09860/08-20 Лист05-24/1172
Про сплату податків та зборів ТОВ 
"Преображенське"

149
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09989/08-36 Лист05-29/1189
Про погодження звільнення Дюдюк Н.М.

150
13.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

09948/08-20 Лист01-01-27/1088
Про оплату платіжних доручень

151
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09950/08-20 Лист01-01-27/1087
Про оплату платіжних доручень

152
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09954/08-20 Лист01-01-27/1074
Про оплату платіжних доручень

153
06.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

09851/08-20 Лист01-05/1407
Про оплату платіжних доручень

154
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

09939/08-22 Лист01-01-16/1006
Про продовження функціонування АЗС

155
07.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09946/08-37 Лист01-06/0839
Про нагородження Зенкової Т.Л.

156
06.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

09863/08-36 Лист01-35/1492
Про погодження звільнення Русінової В.М.

157
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09910/08-20 Лист01-24/1486
Про виділення коштів на ремонт КДНЗ "Ясла-садок 
"Казка"

158
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

10026/08-37 Лист01-13/0563
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Захарчук Л.М.

159
27.09.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

09987/08-22 Лист62-35/1122
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

160
08.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09886/08-20 Лист01-11/0859
Про виділення коштів на ямковий ремонт дороги

161
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

09854/08-18 Лист1302
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬЕКОГО Р-НУ
Про вирішення конфліктної ситуації

162
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09885/08-22 Лист473
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання продовження 
функціонування на території селищної ради АЗС 
№2

163
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09891/08-32 Лист309
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО 
Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

164
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09909/08-20 Лист748
АНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про виділення коштів на оплату об`єктів 
газифікації

165
29.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09988/08-32 Лист721
ЖОВТНЕВА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

166
11.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10010/08-32 Лист1330
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ Р-ОН
Про укладання договорів оренди земельних ділянок

167
12.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

09945/08-37 Лист02-01/2080
Про нагородження

168
12.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

09966/08-37 Лист2227.04-15
Про нагородження Загрії З.Ф.

169
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10021/08-25 Лист04-311
Про експертизу проекту документації конкурсних 
торгів

170
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

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

09991/08-36 Лист1014/03-17
Про погодження проведення семінарів-тренінгів

171
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10052/08-36 Лист1009/03-17
Про зарахування слухачем семінару 

172
07.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

09990/08-20 Лист07.2-09/820-113
Про стан використання субвенції

173
08.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

09882/08-41 Лист32/4-55329
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ
Про надання з архіву оригіналів документів щодо 
зняття з обліку комбайнів

174
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09964/08-37 Лист4/2-1164
Про нагородження Чернету В.Г.(інші)

175
13.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10018/08-41 Лист13/2279
Про склад робочої групи з підготовки засідання 
колегії

176
06.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

09857/08-36 Лист12/5-19/8429
Про надання інформації щодо юридичної служби

177
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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09951/08-36 Лист04-20/1166
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
Про внесення змін до складу робочих груп

178
08.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна фітосанітарна інспекція Запорізької області

09984/08-36 Лист1331
Про наявність вакантних посад держслужбовців

179
07.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

09924/08-22 ЛистЕЕ-2155
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на грудень 
2013 року

180
07.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09959/08-22 ЛистНГ-9/1663
Про взаємовідносини з КП "Водоканал"

181
07.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09961/08-22 ЛистН-21/701
Про розробку графіка руху поїздів на 2014-2015 
роки

182
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

09986/08-36 Лист04/2759
Про погодження списку кадрового резерву

183
12.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10027/08-37 Лист924
Про нагородження Балути І.Т. (інші)

184
13.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

09933/08-20 Лист3323/17
Про оплату платіжних доручень

185
11.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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09853/08-22 Лист670/2-165
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про розміщення інформації

186
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10017/08-35 Лист01-13-3508
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про ротацію складу представників до правління 
відділення Фонду

187
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

09883/08-34 Лист02-11-07772
Про створення комісії з подальшого використання 
об`єктів цивільної оборони

188
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09884/08-34 Лист02-11-07771
Про створення комісії з подальшого використання 
об`єктів цивільної оборони

189
07.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09973/08-21 Лист02-11-07843
Про прийняття об`єктів державного житлового 
фонду у комунальну власність

190
08.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальна інспекція з питань праці у Запорізькій області

10028/08-35 Лист01-05/5268
Про роботу Інспекції за жовтень 2013 року

191
06.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

10053/08-31 Лист2301/03-9358
Про сприяння в проведенні засідання робочої групи

192
14.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

09858/08-36 Лист4572
Про погодження призначення Кошель В.М.

193
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10003/08-39 Лист21-28-2159
Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

194
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

09907/08-19 Лист142-08.2/01-107
Про виконання завдань Національного плану дій на 
2013 рік

195
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

09936/08-41 Лист071111-2955-08
Про звернення Сидоренка С.В. щодо вирішення 
конфліктної ситуації

196
08.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Генеральний штаб збройних сил України

10039/08-49 Лист300/1/дск/
Про повторне погодження проекту Типового 
положення про штаб зони територіальної оборони

197
08.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

09913/08-21 Лист10298/0/20-13
Про навчання державних адміністраторів 
18-22.11.2012 та 25.11-29.11.2013

198
06.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10060/08-21 Лист10463/0/20-13
Про діяльність органів ліцензування

199
11.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України

09915/08-47 Лист1-6/8060
Про використання комп'ютерних програм

200
18.10.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з контролю за наркотиками
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09937/08-36 Лист08/01-5312
Про погодження призначення Кривонос О.В.

201
08.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

09861/08-34 Лист12918/164
Про порядок залучення транспортних засобів для 
виведення чи вивезення основної частини 
населення із зони НС, районів можливих бойових 
дій

202
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

09912/08-34 Лист02-12904/161
Про надання пропозицій щодо віднесення міст до 
груп цивільного захисту

203
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

10022/08-22 Лист3501/1/8.2-5
Про надання кандидатури до складу конкурсної 
комісії

204
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10023/08-22 Лист3502/1/8.2-5
Про надання кандидатури до складу конкурсної 
комісії

205
13.11.2013від

№
від 14.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

09914/08-23 Лист2-5.1/6/6016
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 20.11.2013
Про участь у засіданні

206
08.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

09902/08-27 Лист1296/50/2-13
НАРАДА 14.11.2013
Про участь у нараді

207
05.11.2013від

№
від 11.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

09934/08-24 Лист4275/02-12-07
Про надання копії ліцензійної справи

208
06.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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09982/08-36 Лист217/80/22-13
Про надання інформації щодо зарахування до 
кадрового резерву та працевлаштування НДУ ІІІ-VІ 
скликань

209
07.11.2013від

№
від 13.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

10038/08-46 Лист1759/4-4-16
Про забезпечення житлом військовослужбовців

210
13.11.2013від

№
від 15.11.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Фонд державного майна України

09931/08-22 Лист10-31-14109
Про ситуацію на ПАТ "АЗМОЛ"

211
08.11.2013від

№
від 12.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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