
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.03.14 по 14.03.14

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01870/08-01 Закон України848-VII
Про ратифікацію Меморандуму про 
взаєморозуміння між Україною як Позичальником 
та ЄС як Кредитором і Кредитної угоди між 
Україною як Позичальником, НБУ як Агентом 
позичальника та ЄС як Кредитором щодо надання 
Україні макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 
610 млн.євро

1
04.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01871/08-01 Постанова858-VII
Про Звернення ВРУ до держав - гарантів безпеки 
України

2
11.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01872/08-01 Постанова857-VII
Про Заяву ВРУ у зв`язку із зупиненням дії рішення 
Верховної Ради АР Крим від 06.03.2014 про 
проведення 16.03.2014 загальнокримського 
референдуму

3
11.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01873/08-01 Закон України798-VII
Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про 
визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо приведення їх у 
відповідність із Конституцією України

4
27.02.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01874/08-01 Закон України836-VII
Про внесення змін до Закону України "Про статус 
народного депутата України"

5
28.02.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Народні депутати України



№
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

01725/08-10 Депутатське звернення301-2/185
НДУ КАРТАШОВ Є.Г.
Про звернення Федерації роботодавців ринків 
Запорізької області щодо зменшення розміру 
орендної плати за землю

6
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

01746/08-33 Листб/н
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НАГРОМАДУ"
Про участь у мікропроектах з енергоефективності

7
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

01791/08-32 Листб/н
СІЧЕВСЬКИЙ С.В.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

8
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01741/08-28 Лист2014/03/04
ПРОЕКТ USAID "RESPOND"
СЕМІНАР 13-14.03.2014
Про участь у семінарі

9
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01744/08-23 Лист012/7
ХАРКІВСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ
Про технології інтенсивного вирощування 
агропромислових культур

10
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01753/08-22 Лист10
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛОСЕРЕДОК ВГО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗНИКІВ"  
Про взаєморозуміння між автомобільними 
перевізниками та трудовими колективами

11
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

01769/08-36 07-12-832
ВИКОН.ДИРЕКЦІЯ  ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про доступ до персональних даних

12
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01770/08-36 Лист03/1-2-14/1-147
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ 
Про участь у семінарі

13
03.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01772/08-22 Лист144
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА" 
Про погодження загальновиборчих норм питомих 
витрат паливно-енергетичних ресурсів 

14
11.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

01742/08-34 Лист03/0/1
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у Всеукраїнській акції "Всі разом за 
майбутнє дітей України"

15
09.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Посольства

01779/08-33 Лист6161/17-200-192
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В АЛЖИРСЬКІЙ 
НАРОДНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
Про міжнародні тендери

16
10.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

01804/08-43 Лист908/2847/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про відкриття апеляційного провадження

17
05.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01812/08-43 Постанова0870/6434/12910
ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про визнання частково не чинним протоколу

18
04.06.2013від

№
від 13.03.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01814/08-43 Лист310/1184/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

19
25.02.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01768/08-18 Лист0329-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 06.03.2014 

20
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01785/08-18 Лист0333-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 07-09.03.2014

21
10.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01786/08-18 Лист0336-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 10.03.2014

22
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01787/08-18 Лист0339-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет  03-09.03.2014

23
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01823/08-18 Лист0348-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11.03.2014

24
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01859/08-18 Лист0354-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 12.03.2014

25
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01726/08-04 Витяг з протоколуВП 2
(А.Яценюк) 5.11. Рішення з окремих питань щодо 
опрацювання механізму фінансування з місцевих 
бюджетів комунальних підприємств

26
01.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01727/08-04 Витяг з протоколуВП 4
(А.Яценюк) 1. Про першочергові завдання, 
спрямовані на вирішення невідкладних 
соціально-економічних проблем розвитку регіонів

27
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01728/08-04 Витяг з протоколуВП 4
(А.Яценюк) 6.2. Рішення з окремих питань щодо 
фінансового забезпечення Адміністрації 
Держприкордонслужби

28
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01729/08-03 Постанова65
Про економію державних коштів та недопущення 
втрат бюджету

29
01.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01730/08-09 Доручення10254/114/1-09
(В.Гройсман) Про надання інформації щодо 
виконання  Державної цільової економічної 
програми енергоефективності і розвитку 
виробництва енергоносіїв

30
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01811/08-09 Доручення2398/0/2-14
(О.Семерак) Про сучасну ситуацію в Україні

31
11.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01793/08-23 Лист37-13-1-12/2820
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 14.03.2014
Про проведення комплексу весняно-польових робіт

32
12.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01820/08-23 Лист37-41-12/2933
Про надання інформації щодо обсягів щомісячної 
закупівлі борошна

33
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01774/08-20 Лист11-05/185-14
Про надання документів для здійснення 
природоохоронного заходу

34
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01749/08-19 Лист3711-08/6747-08
Про надання інформації щодо створення та 
розвитку індустріальних (промислових) парків в 
Україні

35
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01775/08-33 Лист3912-05/7196-08
Про забезпечення виконання п.2 доручення 
Президента України від 25.06.2013 № 1-1/1553

36
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство культури

01757/08-27 Лист100/10-1/15-14
Про збереження культурних цінностей

37
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

01756/08-44 Лист8/17-43
Про підвищення кваліфікації працівників 
національної економіки з мобілізаційної підготовки

38
19.02.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01750/08-24 Лист8/19-3-14
Про зняття з контролю факсограми від 27.03.2013 
№ 7/19-4545

39
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01754/08-24 Лист7/15-2389
Про прогнозні середньорічні показники 
опосередкованої вартості спорудження житла 

40
28.02.2014від

№
від 11.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01763/08-24 Лист7/15-2179
Про індексацію вартості об`єктів житлового фонду

41
25.02.2014від

№
від 11.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01767/08-24 Лист7/21-2539
Про заходи по запобіганню негативних наслідків 
паводку

42
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01809/08-45 Лист7/19-2795
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 13.03.2014
Про участь у засіданні

43
12.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання організаційної роботи 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

01840/08-45 Лист7/19-2817
НАРАДА 14.03.2014
Про участь у нараді

44
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01780/08-35 Лист2079/0/14-14/014
Про надання інформації стосовно виконання плану 
заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії 
реформування системи надання соціальних послуг

45
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство юстиції

01747/08-30 Лист12012-0-4-11/11
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів щодо реалізації Концепції розвитку 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

46
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01765/08-32 Лист01-1349/33
Про отримання спеціального дозволу на 
користування надрами

47
11.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01842/08-22 Лист01-1379/27
Про необхідність капітального ремонту 
автомобільних доріг

48
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01843/08-32 Лист01-1349/33
Про отримання спеціального дозволу на 
користування надрами

49
11.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01844/08-32 Лист01-1364/31
Про звільнення земельної ділянки

50
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01845/08-20 Лист01-1387/26
Про оплату платіжних доручень

51
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

01846/08-24 Лист01-1380/33
Про водопостачання в м. Бердянськ

52
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01847/08-18 Лист01-1394/40
Про вжиття заходів прокурорського реагування

53
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01849/08-37 Лист01-1375/23
Про нагородження Страшного В.Я.

54
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01852/08-20 Лист01-1388/26
Про оплату платіжних доручень

55
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01853/08-24 Лист01-1389/28
Про передачу проектно-кошторисної документації

56
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01854/08-24 Лист01-1392/41
Про демонтовані будівельні матеріали

57
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01880/08-37 Лист01-1182/23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Виноградовій Л.І.

58
28.02.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01881/08-37 Лист01-1183/23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Сляднєвій А.А.

59
28.02.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

01739/08-32 Лист02-10/0917
Про незадовільний санітарний стан лісів

60
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01810/08-23 Лист01/02-25/00741
Про сільськогосподарські ярмарки

61
11.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

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

01850/08-24 Лист01/02-26/00763
Про різницю в тарифах на теплову енергію для 
населення

62
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01851/08-20 Лист01/02-19/00762
Про виділення коштів

63
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01773/08-35 Лист02-30/198-5
Про затвердження протоколу

64
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ паперовий паперова

01856/08-20 Лист02-12/208-5
Про виділення коштів

65
11.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

01781/08-32 Лист264/02-01-15
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

66
05.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01848/08-37 Лист01-1378/23
Про нагородження Карнауха К.П., Русіна Д.А.

67
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

01735/08-17 Лист15-П-033-2
Про надання інформації щодо подальших дій із 
здійснення заходів процедури ліквідації закладів 
охорони здоров`я

68
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Охорона здоров'я 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

01798/08-17 Розпорядження37-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
облради від 25.02.2014 № 33-р "Про скликання 
тридцять четвертої сесії обласної ради шостого 
скликання"

69
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01841/08-17 Лист01-26/0218
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛРАДИ З 
ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про участь у нараді

70
13.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ паперовий паперова

01878/08-17 Лист0636/01-05
Про використання коштів, що надходять в порядку 
відшкодування втрат

71
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01882/08-17 Лист01-26/0221
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 19.03.2014
Про участь у засіданні 

72
14.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01799/08-17 Лист3
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про рекомендації постійної комісії

73
12.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

01821/08-22 Лист53/1366
Про дисципліну газопостачання

74
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01822/08-22 Лист51/1389
Про відключення газопостачання ПАТ 
"Інтурист-Запоріжжя"

75
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

01771/08-22 Лист001-44/3435
Про  проведення держперевірки розрахункових 
приладів обліку споживачів електроенергії

76
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01796/08-22 Лист002-41/3596
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини електричної потужності

77
12.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

01864/08-32 Лист4911/2019305
Про реєстрацію права державної власності на 
земельну ділянку

78
14.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01879/08-22 Лист11/2019295
Про співробітництво

79
14.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

01802/08-22 Лист06-11/469
Про включення до Переліку споживачів 
електроенергії та їх обладнання, для яких має бути 
встановлена екологічна броня електроспоживання

80
04.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Мотор Січ"

01806/08-24 ЛистУГЕ/08-5255
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих втрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2014 рік

81
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

01761/08-22 Лист12-3-17А-73
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни

82
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

01777/08-44 Лист26/715
Про порушення правил прикордонного режиму

83
21.02.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01778/08-44 Лист26/840
Про порушення правил прикордонного режиму

84
03.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

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

01738/08-18 Лист68
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ, МІСЦЕВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, ...
Про грубе порушення законодавства про працю, 
невиконання зобов`язань колективного договору та 
перешкоджання діяльності профспілки на КП "ВР 
ВКГ "Райводоканал" Веселівської райради

85
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01863/08-36 Лист05
Про Погрібняка М.А.

86
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

01759/08-27 Лист01/1230
Про сертифікацію послуг з тимчасового 
розміщення (проживання)

87
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01743/08-28 Лист06/491
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про погодження отримання спеціальних дозволів

88
11.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01794/08-22 Лист27
ТОВ "БИО-АГРО"
Про використання альтернативних джерел енергії

89
07.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01815/08-18 Листб/н
ТОВ "УНІШИТ СЕРВІС"
Про вирішення конфліктної ситуації

90
13.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01816/08-32 Лист07/03
ТОВ "ЛІСОВА ПОЛЯНА"
Про укладання мирової угоди

91
07.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01818/08-29 Лист10
ТОВ "КАПІТАЛЛ ГРУП"
Про будівництво льодової ковзанки

92
11.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01819/08-24 Лист148
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

93
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01828/08-32 Лист172
ТОВ "ІНТЕРТЕХІНВЕСТ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

94
06.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01865/08-22 Лист2/01-04-285
Про погашення кредиторської заборгованості

95
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01737/08-20 Лист27
ПП "БУДТЕХНОКОМ-БЕРДЯНСЬК"
Про погашення кредиторської заборгованості за 
2012 рік

96
11.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01782/08-32 Лист59
КП "ЖИЛКОМУНСУРВІС"
Про надання дозволу на користування надрами

97
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01803/08-43 Лист91-24-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПРОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Позовна заява щодо визнання незаконним та 
скасування розпорядження

98
18.02.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01825/08-33 Лист771/01-19
ОБЛАСНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЕКТУ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ-ІІ"
Про проведення прес-конференції Проекту

99
13.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01839/08-24 Лист842
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

100
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01855/08-20 Лист01/56
Про оплату платіжних доручень

101
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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01868/08-24 Лист239
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих втрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2014 рік

102
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01869/08-20 Лист101
ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про оплату платіжних доручень 

103
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01736/08-32 Лист22/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про надання у користування мисливських угідь

104
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01766/08-21 Листб/н
ЗОГО "ПОРА"
Про передачу у комунальну власність офісної 
споруди 

105
11.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01817/08-29 Лист12-03
УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ 
"СПІВДРУЖНІСТЬ"
Про співробітництво

106
10.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01867/08-18 Лист25
БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТПО ВУЛ.НАУКОВЕ 
МІСТЕЧКО, БУД.59
Про вирішення конфліктної ситуації

107
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Суди

01805/08-43 Лист321/1988/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про направлення апеляційної скарги

108
05.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01824/08-32 Лист01-10/119
ЗОЗ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3"
Про повернення лімітів

109
06.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01731/08-15 Лист41-01/180
(О.Рафальський) Про повернення нагородних 
матеріалів

110
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01833/08-20 Лист208/01
Про виділення коштів

111
18.02.2014від

№
від 13.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01835/08-37 Лист191/01
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Петривний К.П.

112
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01836/08-37 Лист190/01
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Куртєвій К.Д.

113
12.02.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01801/08-36 Лист01-01-31/211
Про погодження призначення Кіщука М.С.

114
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01792/08-24 Лист01-09/0281
Про ситуацію щодо взаємодії місцевих органів 
самоврядування з КП "Водоканал"

115
06.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

01830/08-36 Лист01-16/0251
Про погодження звільнення Савчука Ю.В.

116
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01831/08-36 Лист01-16/0250
Про погодження звільнення Батичка О.О.

117
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

01755/08-22 Лист01-22/117
Про проведення конкурсу з визначення 
перевізників

118
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01837/08-37 Лист03-12/0144
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Новіковій В.С.

119
13.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01838/08-37 Лист03-12/0145
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Ханіній О.В.

120
13.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01875/08-20 Лист01-01-16/0224
Про виділення коштів

121
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01876/08-20 Лист01-01-16/0223
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

122
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01877/08-20 Лист01-01-16/0230
Про виділення коштів

123
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01760/08-37 Лист01-24/235
Про нагородження Качур О. Д., Жидкова Ю. А. 

124
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01807/08-36 Лист01-18/0162
Про погодження звільнення Семененко Л.А.

125
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

16



№
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

01752/08-36 Лист01-35/0307
Про погодження призначення Волкова В.В. 

126
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01790/08-36 Лист01-35/0316
Про погодження звільнення Волкова В.І.

127
07.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01800/08-22 Лист01-11/0160
Про проведення конкурсів на перевезення 
пасажирів

128
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада

01788/08-32 Рішення16
Про затвердження місцевої схеми формування 
екологічної мережі Пологівського р-ну Запорізької 
обл.

129
28.02.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01789/08-32 Рішення15
Про внесення змін та доповнень до районної 
Програми охорони довкілля, раціонального 
використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки в Пологівському районі на 
2011-2015 роки (зі змінами та доповненнями)

130
28.02.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01829/08-20 Лист02-01-25/0281
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів

131
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент екології та природних ресурсів

01860/08-20 Лист02.1-26/05.1/219
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього середовища 

132
14.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ 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

01861/08-45 Лист02.1-26/05.1/218
Про виключення питання з порядку денного сесії 
облради

133
14.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державний архів Запорізької області

01857/08-20 Лист01-23/0196
Про виділення коштів

134
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

01834/08-20 Лист07.2-09/205-260
Про стан використання субвенцій

135
12.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ 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

01734/08-41 Лист6/1919
Про надання інформації щодо реєстрації ГО 
"Привиди Севастополя"

136
26.02.2014від

№
від 11.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

01795/08-20 Лист08-06-15-15/169
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

137
12.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

01826/08-22 ЛистЕЕ-619
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності

138
11.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька митниця Міністерства доходів і зборів
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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

01858/08-39 Лист1392/22/08-70-0
Про митне оформлення вантажу

139
13.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

01827/08-33 Лист12.3/61
СЕМІНАР 17.03.2014
Про участь у семінарі

140
07.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

01745/08-50 Лист166
Про невиконання розпорядження голови ОДА від 
03.03.2014 № 61

141
11.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01797/08-44 Лист142
Про виділення автобусів

142
12.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) "Потенціал"

01740/08-18 Лист25-ф
Про неправомірні дії до Пономаренка В.І.

143
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

01813/08-43 Листб/н
Про скасування розпорядження  голови 
облдержадміністрації від 16.12.2013 №594

144
13.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

01724/08-41 Лист07/1/1-554/9вих-
Про надання інформації щодо додержання вимог 
Бюджетного кодексу України, іншого 
законодавства у ході реалізації державних цільових 
програм, а також законність використання 
бюджетних коштів

145
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

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

01764/08-41 Подання08-79вих14
Про усунення порушень вимог Законів України 
"Про охорону дитинства" "Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування", причин та умов, що їм сприяли

146
05.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

01832/08-41 Постанова4
Про проведення перевірки у порядку нагляду за 
додержанням і застосуванням законів

147
11.03.2014від

№
від 13.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

01784/08-21 Лист02-13-01561
Про оренду державного нерухомого майна

148
06.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальне управління Держінспекції з енергозбереження 
по Запорізькій області

01776/08-22 Лист009-16/10-2014
Про надання інформації щодо актуальності проекту

149
07.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

01783/08-36 Лист53/ТО0810-14
Про потребу у підготовці магістрів

150
11.03.2014від

№
від 12.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01732/08-39 Постанова35
Про окремі питання забезпечення дотримання 
законодавства України про референдуми

151
06.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

01862/08-28 Лист04.01-07-169-І
Про постанову головного державного санітарного 
лікаря України від 11.03.2014 №8

152
12.03.2014від

№
від 14.03.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
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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

01748/08-27 Лист614/02/221-14
Про надання інформації щодо кількості учасників 
бойових дій на території Республіки Афганістан 

153
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01751/08-35 Лист617/02/222-14
Про інформування щодо стану виконання 
меморандумів про взаємодію і співробітництво

154
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01758/08-46 Лист547/02/24-14
Про надання інформації щодо кількісного складу 
військовослужбовців, звільнених у запас або 
відставку, які перебувають на квартирному обліку

155
26.02.2014від

№
від 11.03.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01762/08-27 Лист615/02/221-14
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з підготовки і проведення у 2014 році в 
Україні Року учасників бойових дій на території 
інших держав

156
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01733/08-27 Лист735/23/11
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Державної цільової 
національно-культурної програми популяризації 
вітчизняної видавничої продукції та читання на 
2014-2018 роки"

157
04.03.2014від

№
від 11.03.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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