
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.02.14 по 14.02.14

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

01181/08-37 Лист
ГОНЧАРУК П.А.
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник фізичної культури та спорту" Меньшову 
В.Ф.

1
14.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

01027/08-10 Депутатське звернення04-17/12-82
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ ЧАЕС
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

2
06.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Народні депутати України

01025/08-10 Депутатське звернення429/03-08-9/77
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Капустіна М.М. щодо надання 
матеріальної допомоги

3
04.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01026/08-10 Депутатське звернення04-01/7-128(10)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Волконського І.В. щодо вирішення 
проблемних питань смт. Кушугум

4
05.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01028/08-10 Депутатське звернення16/02-11
НДУ ТАБАЧНІК Я.П.
Про звернення Гурової О.В. щодо виділення їй 
житла

5
07.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

01134/08-37 Лист2014
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ 
УКРАЇНИ" ЗАПОРІЗЬКИЙ ОСЕРЕДОК
Про нагородження Голуба В.М., Пустобрікова І.О

6
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01205/08-34 Лист20
ВГО ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ" 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про співробітництво

7
14.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Заявник

01104/08-32 Листб/н
ЗІНЧЕНКО І.М.
Про надання згоди на відведення земельної ділянки

8
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01054/08-47 Лист7922
ТОВ "МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА"
Про забезпечення ліцензійними програмними 
продуктами

9
31.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01083/08-33 Лист89
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ПРОМИСЛОВЦІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ
Про співробітництво

10
11.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01124/08-24 ЛистТН-21/44
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вирішення питання перевезення пільгової 
категорії громадян

11
06.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01138/08-32 Лист201
ТОВ "АМСТОР"
Про відведення земельної ділянки

12
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2



№
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01154/08-32 Лист86
ТОВ "ІНТЕРТЕХІНВЕСТ"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку та передачу її в оренду

13
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01193/08-32 Лист1-04/133
НАЦ "ІНСТИТУТ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА 
АГРОХІМІЇ ІМ.О.Н.СОКОЛОВСЬКОГО"
Про розроблення програми збереження родючості 
грунтів

14
07.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Посольства

01117/08-33 Лист6138/36-200-305
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РУМУНІЇ
Про співробітництво

15
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01175/08-30 Лист6111/17-540-862
Про справу неповнолітнього Попова Р.А.

16
11.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Посольства, консульства

01084/08-33 Лист61317/200-230
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
КРАКОВІ
Про проведення V Українсько-Польської 
економічної конференції (м. Хшанув)

17
10.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

01034/08-03 Постанова33
Про затвердження базового нормативу 
відрахування частки прибутку, що спрямовується 
на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2013 році 
господарських товариств, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави

18
29.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01035/08-03 Розпорядження45-р
Про внесення змін у додатки до розпорядження 
КМУ від 03.04.2013 № 204

19
29.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

3
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01036/08-09 Доручення3010/1/1-14
(О.Вілкул) Про структурні підрозділи з питань 
цивільного захисту

20
07.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01037/08-09 Доручення3591/1/1-14
(О.Вілкул) Про забезпечення виконання протоколу 
№ 1 засідання Державної комісії з питань ТЕБ та 
НС

21
07.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01038/08-09 Доручення2930/1/1-14
(О.Вілкул) Про затвердження переліку об`єктів  
будівництва, реконструкції, ремонту та утриманню 
вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах

22
07.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01039/08-09 Доручення2864/1/1-14
(С.Арбузов) Про рекомендації Комітету ВРУ з 
питань науки і освіти за результатами роботи 
круглого столу "Освіта представників національних 
меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення"

23
08.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

01040/08-09 Доручення2967/1/1-14
(К.Грищенко)  Про надання інформації щодо 
ліквідації расової дискримінації ООН

24
08.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01041/08-09 Доручення2921/1/1-14
(С.Арбузов)  Про програму прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту 
сусідства 2014-2020 роки

25
08.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01096/08-09 Доручення1823/4/1-14
(К.Грищенко) Про фінансування перинатального 
центру у Запоріжжі (ІІ черга) та оснащення 
оперативно-диспетчерських служб

26
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01097/08-09 Доручення47289/4/1-13
(С.Арбузов) Про відкриття асигнувань

27
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4
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01098/08-04 Протокол наради 
(засідання)

3879/0/1-14
(С.Арбузов) Протокол наради у Першого 
віце-прем`єр-міністра України С.Арбузова 
03.02.2014

28
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01100/08-49 Доручення134/1/1-14-ДСК
(С.Арбузов) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (27.01.-02.02.2014)

29
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01145/08-04 Витяг з протоколуВП 8
(С.Арбузов) 7.3. Рішення з окремих питань щодо 
затвердження місцевих бюджетів

30
05.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01146/08-09 Доручення3915/1/1-14
(С.Арбузов) Про виконання вимог Закону України 
від 29.01.2014

31
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Правові питання паперовий паперова

01147/08-09 Доручення17289/70/1-13
(О.Вілкул) Про опрацювання звернень, які 
надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" у 
2013 році

32
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01148/08-09 Доручення3677/1/1-14
(В.Забарський) Про перелік бюджетних програм

33
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01149/08-09 Доручення3341/1/1-14
(В.Забарський) Про звернення ПАТ 
"Електротехнологія" щодо перенесення вузла 
обліку споживання води

34
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01150/08-09 Доручення2577/14/1-14
(О.Вілкул) Про забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа

35
11.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

5



№
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01151/08-09 Доручення3022/1/1-14
(О.Вілкул) ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ МІНРЕГІОНУ 
27.02.2014
Про участь у засіданні

36
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01171/08-09 Доручення21862/155/1-12
(Ю.Бойко) Про будівництво з`єднувального каналу 
між Азовським морем та Молочним лиманом

37
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01172/08-09 Доручення51506/11/1-13
(К.Грищенко) Про виконання пунктів 4,6,7 статті 1 
Указу Президента України від 30.12.2013 № 717

38
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01031/08-36 Лист37-25-4-11/1090
Про погодження призначення Захарченка О.В.

39
23.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01033/08-23 Лист37-25-3-11/1125
Про структурні підрозділи з розвитку сільських 
територій

40
23.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01075/08-24 Лист37-11-1-12/1860
Про уточнення переліку об`єктів будівництва

41
11.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01082/08-23 Лист37-13-1-12/1851
РЕГІОНАЛЬНА НАРАДА 14.02.2014
Про підготовку до проведення комплексу 
весняно-польових робіт

42
11.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01115/08-32 Лист37-27-3-11/1413
Про розроблення проекту землеустрою

43
04.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01087/08-33 Лист80-08/4392-06
Про виставково-ярмаркову діяльність

44
07.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

01160/08-22 Лист3822-08/4847-08
Про перелік підприємств галузі машинобудування 
та радіоелектроніки

45
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01049/08-22 Лист04/31-439
Про надання інформації щодо переліків підвідних 
газопроводів

46
04.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01158/08-29 Наказ139
Про проведення Всеукраїнської 
військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" у 
2014 році

47
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

01029/08-22 Лист15/3-2-35
Про ситуацію на ПАТ "Запорізький сталепрокатний 
завод"

48
05.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01030/08-24 Лист7/14-1394
Про інвентаризацію картографічних матеріалів

49
05.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01050/08-24 Лист7/21-1291
Про увічнення пам`яті радянських 
військовослужбовців

50
03.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01051/08-24 Лист7/2-713
Про стандарт СОУ ЖКГ 08.09-022:2013 "Тверді 
побутові відходи. Брикет для захоронення твердих 
побутових відходів. Технічні умови"

51
21.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01052/08-24 Лист7/21-714
Про будівельні норми "Склад та зміст схеми 
санітарного очищення населеного пункту"

52
21.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

01053/08-24 Лист7/18-1324
Про надання інформації щодо створення умов для 
розвитку виробництва будівельних матеріалів, 
виробів та конструкцій

53
04.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01070/08-36 Лист7/19-1599
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додатки 1 і 2 постанови КМУ від 
18.04.2012 № 606"

54
08.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01152/08-22 Лист7/11-1779
Про ощадливе споживання теплопостачальними 
підприємствами природного газу

55
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01167/08-27 Лист7/21-1784
Про опрацювання проекту розпорядження КМУ 
"Про заходи у зв`язку зі 100-річчям початку 
Першої світової війни та
вшанування памяті загиблих"

56
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01176/08-24 Лист7/15-1446
Про розрахункову базу обчислення вартості 
проектних робіт для будівництва

57
06.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01178/08-20 Лист7/7-1832
Про надання інформації щодо можливості  
місцевих бюджетів у співфінансуванні

58
13.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01207/08-24 Лист7/21-1562
Про проект Правил експлуатації 
сміттєспалювальних заводів

59
08.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01208/08-24 Лист7/21-1332
Про проведення щорічного всеукраїнського 
конкурсу "Населений пункт найкращого 
благоустрою і підтримки громадського порядку"

60
04.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

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

01023/08-35 Лист1141/0/14-14/13
Про виконання рішення засідання Комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соцвиплат від 24.01.2014

61
04.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01024/08-35 Лист1066/0/14-14/014
Про надання інформації щодо виконання п.7 
доручення КМУ від 28.01.2014 № 1753/1/1-14

62
03.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01042/08-36 Лист1058/0/14-14/04
Про недопущення скорочення необгрунтованого 
скорочення чисельності працівників соціальної 
сфери

63
03.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01044/08-35 Лист1216/0/14-14/014
Про соціальний захист вразливих верст населення у 
зимовий період 2014 р.

64
05.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01045/08-35 Протокольне рішення87/0/22-14
Протокольне рішення за результатами селекторної 
наради 30.01.2014

65
06.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01047/08-35 Лист1027/0/14-14/24
Про гуманітарну допомогу

66
31.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01067/08-20 Наказ15/3/21/17
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Мінпаливенерго 
від 11.03.2002 № 138/62/175/141

67
13.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01074/08-29 Лист1316/0/14-14/57
Про усунення недоліків законодавства щодо 
попередження насильства в сім`ї

68
10.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01089/08-29 Лист14663/1/14-13/57
Про надання інформації щодо витрат на утримання 
дітей в  інтернатних закладів усіх типів

69
08.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

01128/08-29 Лист1375/0/14-14/57
Про надання інформації щодо виконання  плану 
заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної 
програми "Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 
року"

70
14.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01066/08-20 Лист31-18000-03-21/
Про проведення оцінки виконання головними 
бухгалтерами департаментів фінансів ОДА своїх 
повноважень

71
05.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01068/08-20 Наказ44
Про затвердження Змін до бюджетної класифікації

72
07.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01209/08-37 Лист01-0902/23
Про нагородження Карнауха К.П. (інші)

73
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

01071/08-37 Лист436/21-10
Про нагородження Загуменного В.А.

74
07.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01114/08-10 Депутатське звернення13
ДОР ГРАЧОВ С.В.  (Ємельяненку В.А.)
Про звернення селищного голови смт. 
Степногірськ І.Кондратюка щодо виділення коштів 

75
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

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

01077/08-17 Розпорядження21-р
Про проведення особистого прийому громадян у 
Запорізькій облраді

76
07.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01079/08-17 Лист01-26/0123
Про зарахування до кадрового резерву Устименко 
Я.В., Медведєвої О.М.

77
10.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01080/08-17 Лист01-26/0122
Про зарахування до кадрового резерву Батечко 
Н.В.

78
10.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01086/08-20 Лист0435/01-11
Про виділення коштів на проведення капітальних 
ремонтів

79
10.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01206/08-17 Лист0405/01-11
Про виділення коштів

80
13.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

01195/08-27 Лист12/0717
Про розміщення інформації щодо небезпеки 
порушення правил безпеки

81
10.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

01059/08-37 Лист9/189
Про нагородження Чепіги В.М. (інші)

82
10.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

01130/08-22 Лист16/296
Про митне оформлення вантажу

83
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

АТ "Головне підприємство теплових мереж"

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

01022/08-24 Лист736/16
Про узгодження розрахунків з різниці в тарифах

84
10.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

01141/08-22 Лист12-3-17А-73
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни станом на 
10.02.2014

85
10.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01101/08-32 Лист08-30/2911
Про проект землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок

86
07.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

01063/08-22 ЛистДНМІ-67/02-51
Про стан справ з використанням вагонів у січні 
2014 року

87
06.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01126/08-22 ЛистДНМІ-02-51/70
Про використання вантажних вагонів

88
06.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

01056/08-37 Лист03/655
Про нагородження Кісаріної В.М. (інші)

89
07.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01062/08-22 Лист02/07-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

90
07.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01085/08-43 Лист06-021
ТОВ "ЛІСОВА ПОЛЯНА"
Касаційна скарга на Постанову Донецького 
апеляційного господарського суду від 20.01.2014 у 
справі №908/3106/13

91
06.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

12
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01095/08-24 Лист60
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

92
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01102/08-24 Лист86
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

93
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01106/08-24 Лист264
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

94
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01107/08-24 Листб/н
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

95
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01108/08-24 Лист56
КП "ВЕСЕЛІВСЬКЕ РАЙОННЕ 
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ 
ГОСПОДАРСТВО" "РАЙВОВОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

96
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01109/08-24 Лист82
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів на 2014 р.

97
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01110/08-24 Лист68
КП "КОМУНСЕРВІС" ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МР
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію 

98
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01111/08-24 Лист55
КП "ВЕСЕЛІВСЬКЕ 
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ 
ГОСПОДАРСТВО "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію 

99
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13
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01112/08-24 Лист212
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МР
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію 

100
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01121/08-24 Лист92
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

101
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01125/08-24 Лист63
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

102
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01140/08-20 Лист1
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "НОВОСТЬ"
Про сприяння в проходженні платежів

103
11.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01142/08-32 Лист20
ТОВ "АТ ТЕХНІКА"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації по встановленню меж земельної 
ділянки

104
11.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01155/08-32 Лист91
ТОВ "ТОКМАЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013-2015 р.р.

105
11.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01156/08-32 Лист2/598
ПРАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ 
РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації з встановлення меж земельної ділянки

106
11.11.2013від

№
від 13.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01157/08-32 Листб/н
ТОВ "АВТОТРАНСПОРТНА ФІРМА 
"ЗЕМЛЯНИ,ЛТД"
Про вирішення конфліктної ситуації

107
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14
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01168/08-36 Лист22-ЮТ-26
ДП "УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ"
Про кадровий резерв на 2014 рік

108
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01186/08-32 Лист65
ТОВ "УКРАЇНА"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

109
06.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01189/08-24 Лист830/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

110
14.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01190/08-24 Лист114
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

111
13.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01191/08-24 Лист30
КП "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВУЖКГ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

112
14.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01196/08-32 Лист238
ПАТ "ЗАПОРІЖКОКС"
Про уточнений список споживачів електроенергії 
на який має бути встановлена екологічна броня

113
07.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01197/08-22 Лист4
ПП "ДНІПРОТРАНС"
Про продовження терміну дозволу на 
обслуговування маршруту

114
10.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01203/08-18 Лист4
ТОВ "СПУТНИК"
Про вирішення конфліктної ситуації

115
04.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01093/08-37 Лист01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ З 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ГЛУХИХ
Про нагородження Топчієвої Ю.М., Білоблоцького 
О.С., Кальченко О.В.

116
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15
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01119/08-20 Лист84
"ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів

117
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01120/08-24 Лист01/56
ЦЕНТР 
"ЗАПОРІЗЬКАГРОПРОМПРОДУКТИВНІСТЬ"
Про співробітництво

118
07.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01153/08-32 Лист03/50
ДП "ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ"
Про отримання правовстановлюючих документів 
на земельні ділянки

119
05.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01163/08-29 Лист1
ПП ЧАЛИЙ Д.В.
Про проведення дитячих змагань з роллеспорту

120
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01169/08-37 Лист18
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ 
ОБ`ЄДНАННЯ
Про нагородження Притули Ю.М. (інші)

121
07.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01187/08-32 Лист05/391
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

122
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласне управління водних ресурсів

01198/08-32 Лист02/234
Про погодження пропозицій до плану заходів із 
захисту від шкідливої дії вод сільських населених 
пунктів та с/г угідь на 2014 рік

123
28.01.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01199/08-32 Лист02/474
Про інформацію щодо оренди водних об`єктів

124
14.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

16
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Партії та громадські об'єднання

01143/08-18 Лист31/14
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про виділення путівок до санаторію "Великий Луг"

125
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01166/08-37 Лист02
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАГИБЛИХ В 
МИРНИЙ ЧАС
Про нагородження Воробйової Г.З.

126
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

01137/08-43 Лист1101
ПОЛОГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію суду від 27.01.2014 
№324\2879\13-ц-2\324\99\2014

127
11.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01170/08-43 Лист320/1005/14-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 
Про відкриття провадження у справі від 10.02.2014 
№320/1005/14-ц

128
10.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01072/08-15 Лист55-01/84
(І.Акімова) Про зняття з контролю доручення 
Президента України від 29.03.2005 № 1-1/180

129
10.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01073/08-15 Лист04-01/69
(С.Ларін) Про стан роботи зі зверненнями громадян 
за підсумками 2013 року

130
08.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01099/08-15 Лист02-01/231
(А.Клюєв) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 25.06.2013 № 1-1/1553

131
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ 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

01144/08-15 Лист02-01/239
(А.Клюєв) Про зняття з контролю п.2 Доручення 
Президента України від 10.12.2013 № 1-1/3178

132
11.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01173/08-15 Лист02-01/256
(А.Клюєв) Про зняття з контролю п.3 ст.2 Указу 
Президента України від 12.06.2013 № 327

133
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01174/08-15 Лист02-01/268
(А.Клюєв) Про зняття з контролю аб.2 ст.2 Указу 
Президента України від 02.03.2009 № 113

134
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01165/08-20 Лист192/01
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

135
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01179/08-37 Лист01-39/1618
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Сукач Г.Ф.

136
20.11.2013від

№
від 14.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01192/08-20 Лист01-15/0164
Про погашення заборгованості по заробітній платі 
ДП "Світанок"

137
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01116/08-37 Лист01-01-30/0093
Про нагородження Терещенка Ю.Ю.

138
05.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01180/08-37 Лист01-01-23/0115
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Власенко О.Г.

139
11.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01060/08-36 Лист01-16/0154
Про погодження призначення Буцяк Н.С.

140
06.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01183/08-37 Лист03-02/14-к
Про нагородження Захарченко Т.І., Петрової Г.В.

141
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01188/08-20 Лист01-20/080
Про виділення коштів із обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

142
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01182/08-37 Лист01-01-16/0136
Про нагородження Бабенка В.О.

143
11.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01139/08-20 Лист01-08/0069
Про фінансування з фонду охорони навколишнього 
природного середовища 

144
06.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01055/08-37 Лист03--32/0086
Про нагородження Соловйової В.Г.

145
04.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01078/08-37 Лист03-32/0099
Про нагородження Піки В.М. (інші)

146
07.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01184/08-36 Лист01-06/082
Про погодження призначення Міхова С.Ю.

147
11.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська 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

01076/08-32 Лист2599/01-04
Про надання екологічного висновку

148
22.01.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

01200/08-21 Лист02-01-14/212
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про внесення відомостей до Реєстру 
адміністративних послуг

149
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

01136/08-45 Лист02.1-26/05.1/160
Про внесення питання до порядку денного сесії 
обласної ради

150
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

01091/08-37 Лист08/120
Про нагородження Русанова О.Н. (інші)

151
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

01162/08-37 Лист04-ВК/0434
Про нагородження Богуславської С.В. (інші)

152
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

01057/08-45 Лист01.1-29/60
Про розгляд питання на черговій сесії обласної 
ради

153
08.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Департамент фінансів

01103/08-37 Лист10-31/332
Про нагородження Гавяз Л.М., Ситник О.О.

154
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

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

01131/08-36 Лист83/03-17
Про участь у проведенні навчання Горідько М.В.

155
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01061/08-20 Лист07.2-09/124-138
Про стан використання субвенції

156
08.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління держземагентства у Запорізькій області

01127/08-45 Лист13-8-0.1-50/2-14
Про погодження Плану роботи на 2014 рік

157
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

01092/08-28 Лист02-06/422
Про організацію періодичних медоглядів у 
лікувально-профілактичних закладах

158
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

01135/08-41 Лист19/2-274/Рб
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ОХОРОНИ
Про надання згоди на ознайомлення з документом

159
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01201/08-20 Лист12/93
Про виділення коштів

160
13.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

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

01133/08-41 Лист120/9/08-01-05-0
Про внесення змін до Програми профілактики та 
забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 
області

161
13.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01204/08-20 Лист117/9/08.01-25-0
Про створення робочої групи щодо забезпечення 
податкових та інших надходжень до Державного і 
місцевих бюджетів

162
12.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

01094/08-45 Лист496/10
Про надання кандидатури до включення до складу 
колегії

163
08.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

01113/08-45 Лист08-02-15-15/115
Про погодження змін до Плану 
контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції в 
Зап.обл. на 1 кв. 2014 року 

164
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01129/08-36 Лист08-09-15-15/119
Про погодження призначення Синицина С.В.

165
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01161/08-37 Лист1.6/141
Про нагородження Шамілова В.І.

166
11.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01118/08-44 Лист91
Про проведення 17.02.2014 Уроку військової Слави

167
12.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01065/08-45 Лист132/08
АЗОВРИБООХОРОНА
Про погодження Плану роботи Управління

168
04.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

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

01081/08-41 Лист07/1/1-376/7вих1
Про надання інформації щодо проблемних питань з 
погашення заборгованості із заробітної плати

169
10.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Правові питання паперовий паперова

01202/08-41 Лист05/3-205вих-14
Про звернення ТОВ "Соленергія"

170
14.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

01090/08-36 Лист02-11-00942
Про погодження кандидатури на посаду голови 
правління ПАТ "Запорізьке облплемпідприємство"  
(Карауланова І.В.)

171
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01123/08-21 Лист02-13-00900
Про передачу в оренду державного нерухомого 
майна, за адресою: Бердянський р-н, с.Роза, 
пров.Космічний, 17

172
10.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01194/08-45 Лист02-06-00944
Про погодження змін до плану роботи на 2014 рік

173
11.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Територіальна інспекція з питань праці у Запорізькій області

01046/08-35 Лист01-11/0569
Про роботу Інспекції з 01.01 по 01.02.2014

174
08.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

01058/08-36 Лист29/ТО0810-14
Про проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець"

175
08.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

01064/08-45 Лист528
Про погодження Пріоритетних напрямів роботи 
Управління

176
31.01.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області
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01164/08-22 Лист475/6/59-14
Про внесення змін до розкладу  руху рейсів 
маршруту Горлівка-Бердянськ

177
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01122/08-24 Лист40-12-462
Про надання інформації щодо прийняття в 
експлуатацію житла, збудованого за січень 2014 
року

178
08.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

01088/08-36 Лист15-10/3217
Про погодження призначення Калантаєвського В.В.

179
08.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

01185/08-36 Лист181-02/06/411-1
Про звільнення Міхельсона І.В.

180
07.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

01043/08-36 Лист07.01-33/80-і
Про погодження призначення Воробйова О.Ф.

181
04.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

01069/08-36 Лист01-1604/282
Про погодження призначення Щербаченка О.М.

182
05.02.2014від

№
від 11.02.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01105/08-37 Лист438/1/9.2-8
Про нагородження Краснокутської В.П.

183
11.02.2014від

№
від 12.02.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України
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01132/08-22 Лист10-01/13/5-14
Про надання на погодження проектів змін до 
регіональних та місцевих програм підвищення 
енергоефективності

184
31.01.2014від

№
від 13.02.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

01048/08-26 Лист1/06-2-56
Про надання інформації стосовно виконання  плану 
заходів щодо реалізації Концепції реформування 
державної політики в інноваційній сфері на період 
до 2014 року

185
06.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

01177/08-47 Лист1/06-1-60
Про проведення інвентаризації державних 
інформаційних ресурсів

186
07.02.2014від

№
від 14.02.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

01159/08-27 Лист464/50/2-14
Про Перелік першочергових заходів з просування 
національного туристичного продукту України на 
міжнародній арені

187
12.02.2014від

№
від 13.02.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

01032/08-24 Лист588/02-12-06
Про суб`єкти природних монополій

188
05.02.2014від

№
від 10.02.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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