
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.04.14 по 11.04.14

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

02649/08-01 Закон України1155-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
включення відомостей про діючих юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців до Єдиного 
державного реєстру

1
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02650/08-01 Закон України1156-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" щодо підсилення 
прозорості закупівель підприємств

2
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02651/08-01 Закон України1169-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення проведення мобілізації

3
27.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02652/08-01 Постанова1161-VII
Про звільнення члені Ради НБУ

4
26.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02653/08-09 Постанова1158-VII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Освіта, охорона здоров`я та соціальне 
забезпечення дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення

5
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02654/08-01 Постанова1157-VII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх 
вирішення"

6
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
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номер та дата ОДА
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02655/08-01 Закон України1182-VII
Про схвалення рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України у 2014 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях

7
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02656/08-01 Постанова1181-VII
Про призначення членів Ради НБУ

8
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02657/08-01 Постанова1174-VII
Про негайне роззброєння незаконних збройних 
формувань в Україні

9
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02658/08-01 Закон України1166-VII
Про запобігання фінансової катастрофи та 
створення передумов для економічного зростання в 
Україні

10
27.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02659/08-01 Закон України1165-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2014 рік"

11
27.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02663/08-14 Лист23-24/116
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "РАДА"
Про співробітництво

12
27.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народні депутати України

02623/08-10 Депутатське звернення026-14
НДУ СМІТЮХ Г.
Про КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат"

13
21.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02714/08-10 Депутатське звернення04-01/7-350(298)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Мосура О.І. щодо надання 
матеріальної допомоги

14
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2



№
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

02704/08-45 Лист
Про зняття з контролю листа від 14.02.2014 № 
3-305/13-66

15
03.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

02868/08-20 ЛистЭ.38.0.0.0/4-829
ПАТ "ПРИВАТБАНК"
Про співробітництво

16
03.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Заявник

02732/08-24 Листб/н
ВОЛКОВА Т.Ю.
Про погодження водного паспорту 

17
08.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02816/08-32 Листб/н
ІОТОВ В.В.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

18
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

02628/08-44 Лист1314/8/2/97
В/Ч А1314
Про висвітлення в ЗМІ законодавчих актів України 
щодо забезпечення проведення мобілізації

19
05.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02668/08-27 Лист238
ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР"
Про висвітлення урочистих подій 09.05.2014

20
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02686/08-20 Лист01/331
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО 
МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Про погашення кредиторської заборгованості

21
02.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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02689/08-27 Лист125/01-8-151/7
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
Про охорону культурної спадщини

22
31.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02690/08-21 Лист03
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ 
КОЗАЦТВА
Про виділення приміщення

23
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02711/08-36 Лист03/1-2-02/2-242
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про термін виїзду робочої групи

24
03.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02731/08-21 Лист46
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
Про виділення приміщення

25
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02740/08-27 Лист151/6
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ "ЧЕРВОНА 
РУТА"
Про проведення відбіркового конкурсу фестивалю 
12.04.2014

26
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02815/08-32 Листб/н
ПЕДАН В.О.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

27
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02859/08-32 Лист17
ПрАТ "УКРАГРО НРК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

28
17.03.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02867/08-22 Лист211/1б-19.2
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про отримання свідоцтва про реєстрацію

29
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02705/08-18 Лист0538-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 03.04.2014

30
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02744/08-18 Лист0543-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 04.04.2014

31
05.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02745/08-18 Лист0547-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 05-06.04.2014

32
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02783/08-18 Лист0557-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 07.04.2014

33
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ паперовий паперова

02784/08-18 Лист0560-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 31.03-06.04.2014

34
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02851/08-18 Лист0576-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 08.04.2014

35
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02885/08-18 Лист0589-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 09.04.2014

36
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02640/08-03 Розпорядження298-р
Про затвердження плану додаткових заходів з 
тимчасового розміщення громадян України, які 
переселяться з АР Крим та м. Севастополь в інші 
регіони України

37
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02641/08-09 Доручення10464/1/1-14
(О.Сич) Про проведення парламентських слухань 
18.06.2014

38
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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02642/08-09 Доручення10170/1/1-14
(О.Сич) Про акцію  "Підтримай Українську армію"

39
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02643/08-09 Доручення10691/1/1-14
(В.Ярема) Про забезпечення населення області 
засобами індивідуального захисту органів дихання 

40
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02644/08-09 Доручення10877/1/1-14
(В.Ярема) Про стан техногенної та природної 
безпеки в Україні у 2013 році

41
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02645/08-09 Доручення9030/1/1-14
(В.Гройсман) Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 №1221

42
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02646/08-09 Доручення10883/1/1-14
(В.Гройсман) Про спеціальне пристосування для 
перевезення і монтажу негабаритних блоків 
прогонової будови мостів

43
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02647/08-09 Доручення10485/1/1-14
(А.Яценюк) Про сприяння погашення 
заборгованості перед КТ "ЗЗВА"

44
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02648/08-09 Доручення7793/7/1-14
(В.Гройсман) Про організацію роботи стосовно 
підтримки сімей з території АР Крим та м. 
Севастополь

45
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02720/08-03 Постанова83
Про посилення соціального захисту населення  в 
умовах підвищення цін і тарифів на комунальні 
послуги

46
05.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02721/08-04 Протокол селекторної 
наради

11522/3/1-14
(А.Яценюк) Про розв`язання соціально-побутових 
проблем громадян, які переселяються з АР Крим та 
м. Севастополя в інші регіони України

47
05.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

02722/08-09 Доручення11885/0/1-14
(А.Яценюк) Про забезпечення виконання положень 
Закону України "Про вибори Президента України"

48
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02723/08-09 Доручення9363/1/1-14
(В.Гройсман) Про проблемні питання діяльності 
пасажирського транспорту

49
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02838/08-03 Розпорядження328-р
Про чергування 20-21.04.2014

50
05.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02839/08-16 Лист19-17/255
(Н.Кошик) Про права, визначені законодавством у 
сфері захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних

51
07.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02840/08-16 Лист4257/0/2-14
(О.Паракуда) Про перегляд орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю

52
08.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02841/08-16 Лист4235/0/2-14
(О.Паракуда) Про напрями підвищення якості 
надання адміністративних послуг населенню в 
Україні

53
08.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02849/08-09 Доручення13055/0/1-14
(А.Яценюк) НАРАДА 11.04.2014
Про участь у нараді 

54
10.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02875/08-03 Постанова89
Про внесення зміни до пункту 1 постанови КМУ 
від 30.09.2009 № 1073

55
25.03.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02876/08-03 Постанова91
Деякі питання діяльності місцевих державних 
адміністрацій

56
25.03.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

02877/08-09 Доручення11374/1/1-14
(В.Гройсман) Про Державну цільову програму 
розвитку легкового автомобілебудування на період 
до 2020 року

57
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

02708/08-22 Лист26-1327/1.9-14
Про відключення від газопостачання ДП 
"Укрветсанзавод"

58
02.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02818/08-22 Лист26-14/01
НАРАДА 15.04.2014
Про розрахунки підприємств теплоенергетики за 
природний газ

59
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02630/08-20 Лист2823-06/10249-0
Про розподіл коштів державного фонду 
регіонального розвитку

60
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02632/08-44 Лист2721-09/10132-0
Про проведення військово-економічних 
мобілізаційних тренувань

61
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02635/08-21 Лист3221-02/9644-06
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження переліку об`єктів державної 
власності, що мають стратегічне значення для 
економіки і безпеки держави"

62
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02702/08-33 Лист4202-06/10267-0
УРЯДОВИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Про надання Україні  автономних торговельних 
преференції

63
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

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

02739/08-19 Лист2811-20/10599-0
НАРАДА 17.04.2014 
Про участь у нараді

64
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02865/08-33 Лист4022-06/10617-0
Про спільні операційні програми Європейського 
інструменту сусідства 2014-2020 рр.

65
08.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02896/08-33 Лист2802-08/11055-0
Про надання пропозицій щодо започаткування 
нових програм підтримки регіонів України з боку 
ЄС щодо муніципальної інфраструктури

66
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02897/08-21 Лист2802-09/11057-0
Про надання інформації щодо ефективності 
Програми заходів з перепідготовки управлінських 
кадрів для сфери підприємництва

67
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

02631/08-22 Лист03/32-2086
Про граничні величини споживання електроенергії 
на травень 2014 року

68
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02697/08-22 Лист03/32-2091
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на травень 2014 року

69
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

02749/08-27 Лист116/9/15-14
Про проведення відбіркових конкурсів 
Всеукраїнського фестивалю "Червона рута"

70
21.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

02670/08-29 Лист1/11-4482
Про проведення збору активістів гри "Сокіл" 
("Джура")

71
28.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02701/08-28 Лист3.09/9406
Про формування первинної медичної допомоги

72
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ 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

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02621/08-45 Лист7/19-3872
Про надання кандидатури до складу робочої групи

73
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02633/08-46 Лист7/17-3711
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про внесення змін до постанови КМУ від 
11.03.2011 № 238"

74
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02737/08-46 Лист7/17-3898
Про надання інформації щодо придбані за 
бюджетні кошти квартири

75
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02781/08-35 Лист7/19-4060
Про надання інформації щодо кількості осіб, які 
тимчасово пересилилися на територію області

76
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02834/08-24 Лист7/20-4123
Про надання копій договорів та реєстрів договорів 
щодо проведення взаєморозрахунків

77
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02866/08-36 Лист7/19-4186
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови КМУ 
від 18.04.2012 № 606"

78
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02870/08-33 Лист7/12-4190
Про співробітництво з Комітетом регіонів ЄС

79
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02887/08-24 Лист7/21-3840
Про надання інформації щодо  винесення в натурі у 
містах меж ділянок існуючих об`єктів благоустрою 
зеленого господарства

80
03.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02634/08-29 Лист2792/0/14-14/115
Про надання інформації щодо підготовки до 
оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у 2014 році

81
27.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
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

02669/08-35 Лист3091/0/14-14/014
Про фінансування будинків-інтернатів систем 
соціального захисту населення

82
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02696/08-20 Лист2986/0/14-14/04
Про перелік інвестиційних програм (проектів), що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

83
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02699/08-29 Лист2608/0/14-14/59
Про надання інформації щодо реалізації 
регіональних програм з забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і дітей

84
24.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02700/08-35 Лист2924/0/14-14/10
Про зняття з контролю листа Мінсоцполітики від 
09.07.2013 № 462/0/15-13/10

85
31.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02715/08-29 Лист3189/0/14-14/115
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей 
у 2014 році 

86
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02735/08-35 Лист2476/2/14-14/025
Про організацію роботи стосовно підтримки сімей 
з території АР Крим та м. Севастополь

87
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02750/08-35 Лист3142/0/14-14/157
Про скорочення видатків на утримання фахівців із 
соціальної роботи

88
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02837/08-29 Лист335/0/14-14/115
Про недозаїзд дітей до ДП "УДЦ "Молода гвардія"

89
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02850/08-35 Лист3239/0/14-14/19
Про надання інформації щодо стану фінансової 
підтримки громадських організацій інвалідів

90
07.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02891/08-46 Лист1084/0/57/14
Про звернення Абрашкіної Н.М. щодо вирішення 
житлового питання

91
01.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

02624/08-21 Лист13
Про включення питання до порядку денного

92
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02748/08-20 Лист01/02-19/01041
Про сприяння у проходженні коштів через 
казначейські рахунки

93
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02789/08-20 Лист01/02-19/01056
Про погашення кредиторської заборгованості

94
07.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02796/08-20 Лист01/02-19/01055
Про погашення кредиторської заборгованості

95
07.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

02716/08-32 Лист02-12/290-2
Про впровадження комплексу по веденню бази 
даних нормативно грошової оцінки земель

96
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02824/08-19 Лист02-13/312-2
Про сприяння в реалізації пріоритетних проектів

97
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02901/08-44 Лист1358/02-37-2
Про сприяння у розміщенні військовослужбовців 
Бердянського прикордонного загону

98
11.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02800/08-24 Лист1489/01/01-07
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ
Про ФОП Семеновський В.О.

99
07.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02622/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КИШКО М.Л.
Про виділення коштів

100
02.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

02756/08-17 Лист1051/01-11
Про можливості фінансування

101
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02757/08-17 Лист1016/01-27
Про відзначення 69-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні

102
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02825/08-17 Лист1045/01-11
Про можливості фінансування

103
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02833/08-17 Лист01-26/0310
Про надання інформації щодо скорочення видатків

104
10.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02889/08-17 Лист01-26/0318
ЗАСІДАННЯ ПОГОДЖУВАЛЬНОЇ РАДИ 
14.04.2014
Про участь у засіданні

105
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

"Водоканал"

02759/08-24 Лист3307
Про відновлення регламенту постачання питної 
води

106
28.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжавтотранс"

02874/08-22 Лист4
Про тарифи на проїзд в автобусах приміських та 
міжміських внутрішньо обласних автобусних 
сполучень

107
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

02684/08-22 Лист02/2007
Про порушення чинного законодавства при 
експлуатації розподільних газопроводів

108
02.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02695/08-22 Лист53/2134
Про дисципліну газопостачання

109
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

02835/08-22 Лист001-41/5412
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

110
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

02786/08-20 Лист1/11-3679
Про відмову в автоматичному бюджетному 
відшкодуванні

111
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02844/08-22 Лист1/05-н-14535
Про внесення змін до постанови КМУ від 
17.12.2012 № 1221

112
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

02727/08-32 Лист1/8
Про заключення довгострокового договору оренди

113
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Радіоприлад"

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02685/08-20 ЛистПРОФ-743
Про виплату коштів

114
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

02707/08-22 Лист12-3-17А-158
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні понад 
встановлені терміни

115
02.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський прикордонний загін

02681/08-21 Лист721/1164
Про виділення приміщення

116
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02724/08-38 Лист35
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І 
НАУКИ УКРАЇНИ
Про зменшення доплат

117
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02728/08-35 Лист100
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати на  КРБП "Зеленбуд"

118
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька АЕС

02683/08-34 Лист29-31/7493
Про питання евакуації населення м. Енергодар у 
безпечні райони області

119
02.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02717/08-22 Лист10-28/7716
Про ремонт автомобільної дороги

120
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02710/08-32 Лист107
ТОВ "ІНДУСТРІЯ, ЛТД"
Про погодження проекту землеустрою

121
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02712/08-32 Лист14-0169
ТОВ "ВКФ "ГАРМОНІЯ"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

122
02.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02753/08-22 Лист136-ЮХ
ТОВ "ТАЛКО"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

123
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02754/08-22 Лист65
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про збільшення вартості проїзду

124
08.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02787/08-22 Листб/н
ТОВ "АТП АСА"
Про затвердження паспортів маршрутів

125
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02790/08-32 Листб/н
ТОВ "КОЛОР"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

126
02.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02791/08-22 Лист01/131
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про забезпечення населення скрапленим газом

127
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02792/08-32 Лист71
ТОВ "УКРЛАН"
Про реєстрацію права державної власності на 
земельну ділянку

128
07.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02797/08-22 Лист66
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про затвердження паспортів маршрутів

129
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02798/08-22 Лист8
ТОВ "ЕТАЛОН -1"
Про затвердження паспортів маршрутів

130
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02855/08-32 Лист09/04
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК-2007"
Про користування земельною ділянкою

131
10.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02869/08-18 Лист10/04/14
ТОВ "МІСЬКІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про вирішення конфліктної ситуації

132
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02871/08-22 Лист10/4/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про вирішення конфліктної ситуації

133
10.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02895/08-22 Лист04/10-А
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про затвердження паспортів маршрутів

134
01.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02629/08-20 Лист49
ДКПВІ "ЗАПОРІЖАГРОПРОЕКТ"
Про погашення дебіторської заборгованості

135
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02665/08-43 Лист317/961/14-4
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 09.04.2014 

136
07.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02666/08-43 Лист317/942/14-4
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 10.04.2014 

137
07.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02667/08-43 Листб/н
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 09.04.2014 
за позовом до Габуєва Г.Ю.  та інші

138
07.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02671/08-43 Лист91-97-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 17.04.2014  
об 11-00 год. за позовом до Глушак О.П.

139
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

17
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02672/08-43 Лист91-75-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 17.04.2014  
об 14-00 год. за позовом до Каравайко Т.В.

140
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02673/08-43 Лист91-78-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 17.04.2014  
об 16-30 год. за позовом до Макаров С.С.

141
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02674/08-43 Лист91-54-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 08.04.2014 
об 12-00 год.  за позовом до Каряки В.О. та інші

142
19.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02675/08-43 Лист91-125-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 17.04.2014  
об 14-10 год. за позовом до Кірсанов В.В. та інші

143
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02676/08-43 Лист91-121-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 16.04.2014 
об 15-30 год.  за позовом до Кучина С.В.

144
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02677/08-43 Лист91-110-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 15.04.2014  
об 15-00 год. за позовом до Олійник К.О.

145
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02678/08-43 Лист91-100-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 16.04.2014  
об 15-00 год. за позовом до Гузенко С.А.

146
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02679/08-43 Лист91-56-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 15.04.2014  
об 15-30 за позовом до Шаповалової Н.А.

147
25.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02680/08-43 Лист91-115-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 17.04.2014  
об 12-00 год. за позовом до Водоп`янов О.Г.

148
03.03.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02688/08-18 Листб/н
ПП "ГРАД-СЕРВІС"
Про вирішення конфліктної ситуації

149
07.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02719/08-32 Листб/н
ФОП КОБЛЮК В.В.
Про надання дозволу на використання природних 
ресурсів

150
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02726/08-24 Лист1
ОСББ "ВІРАЖ-Д-11"
Про ремонт каналізації

151
03.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02734/08-32 Лист42
ДП "СВІТАНОК"
Про скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації від 04.07.2013 № 313

152
08.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02747/08-43 Лист2/325/343/2013
ДВС МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПР.ЮСТИЦІЇ
Про закінчення виконавчого провадження

153
02.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02755/08-24 Лист08/05-306
ККГ "КУРОРТ"
Про погодження інвестиційної програми

154
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02760/08-24 Листб/н
ПП "ПРИМОРСЬК-ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2014 рік

155
08.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02771/08-43 Лист91-40-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 06.05.2014 
за позовом до Мокрицького С.Ю.

156
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02772/08-43 Лист91-86-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 06.05.2014 
за позовом до Семенченка О.О.

157
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02773/08-43 Лист91-73-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 06.05.2014 
за позовом до Козакової О.О.

158
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02774/08-43 Лист91-55-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 06.05.2014 
за позовом до Ведмідь В.М.

159
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02775/08-43 Лист91-31-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 06.05.2014 
за позовом до Гончар В.В.

160
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02776/08-43 Лист91-85-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 06.05.2014 
за позовом до Поповича А,Ю.

161
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02777/08-43 Лист91-87-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.05.2014 
за позовом до Слісоренко Г.О.

162
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02778/08-43 Лист91-32-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.05.2014 
за позовом до Радіонова Р.Г.

163
03.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02779/08-43 Лист91-90-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.05.2014 
за позовом до Цемкала В.В.

164
03.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02780/08-43 Лист91-36-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.05.2014 
за позовом до Колесника А.М.

165
19.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02793/08-32 Лист182
ДП "ВАСИЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 17.05.2012 № 225

166
28.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02805/08-43 Лист91-117-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 19.05.2014 
за позовом до Подунаєнко М.О.

167
19.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02806/08-43 Лист9-67-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 19.05.2014 
за позовом до Остапенко М.В.

168
03.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02807/08-43 Лист91-126-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 19.05.2014 
за позовом до Сиротенко А.С.

169
03.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02808/08-43 Лист91-128-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 19.05.2014 
за позовом до Вільхового О.В.

170
19.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02809/08-43 Лист91-128-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 19.05.2014 
за позовом до Пфаф В.Ф.

171
19.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02810/08-43 Лист91-105-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 19.05.2014 
за позовом 

172
19.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02811/08-43 Лист91-69-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 13.05.2014 
за позовом до Короткової Ю.Л.

173
19.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02812/08-43 Лист91-81-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 13.05.2014 
за позовом до Олійник О.В.

174
19.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02813/08-43 Лист91-113-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 13.05.2014 
за позовом до Вознюка А.А.

175
03.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02814/08-43 Лист91-53-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.05.2014 
за позовом до Сафронова Є.О.

176
19.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02820/08-41 Лист767вих-14
ЗАПОРІЗЬКА ПРОКУРАТУРА З НАГЛЯДУ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У ВОЄННІЙ СФЕРІ
Про надання інформації щодо військовослужбовців

177
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02827/08-24 Листб/н
ПП ПОЛЯНСЬКА С.А.
Про заміну приладу обліку води

178
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02828/08-22 Листб/н
ТОВ "АТП 12309"
Про вирішення конфліктної ситуації

179
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02829/08-43 Лист16/199-82
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЖИТНИК В.П.
Про повернення земельної ділянки

180
01.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02853/08-35 Лист645/01-23
ШЕВЧЕНКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ
Про масове вивільнення

181
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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02854/08-32 Лист3
ПП "СЛАВУТИЧ-ТАРА"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

182
01.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02873/08-32 Лист248/07-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про надання погодження для отримання дозволу на 
проведення робіт на землях водного фонду

183
07.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02890/08-22 Лист53
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про прогнозовані показники 
фінансово-господарської діяльності

184
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02892/08-32 Лист12/64-2014
ОДК "ДОМАХА"
Про договір оренди землі

185
11.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02898/08-29 Лист25
ДЮСШ № 10
Про умови оренди приміщення за адресою 
м.Запоріжжя, пл.Пушкіна, 4

186
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

02625/08-27 Лист185
Про події в заповіднику 02.04.2014

187
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02752/08-27 Лист194
Про події 02.04.2014

188
08.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02832/08-27 Лист191
Про стан реконструкції Музею історії запорозького 
козацтва

189
07.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02847/08-27 Лист174
Про проведення круглого столу

190
01.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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02626/08-38 Лист77
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА РАДА
Про реформування Молодіжної ради

191
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

02687/08-32 Лист10
БЕРДЯНСЬКЕ ТМР
Про надання дозволу на полювання

192
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Спортивні товариства

02782/08-22 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Про внесення змін до рішення облради від 
31.05.2014 № 11

193
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

02741/08-43 Лист310/1290/14ц
БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 10.04.2014

194
08.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02761/08-43 Лист317/966/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

195
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02762/08-43 Лист317/940/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

196
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02763/08-43 Лист317/1017/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

197
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02764/08-43 Лист317/1019/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

198
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02765/08-43 Лист317/908/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

199
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

24



№
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

02766/08-43 Лист3117/999/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

200
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02767/08-43 Лист317/1006/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

201
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02768/08-43 Лист317/623/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

202
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02769/08-43 Лист317/1014/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

203
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02770/08-43 Лист317/1039/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження у справі

204
31.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02802/08-43 Лист323/610/14-ц
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про скасування розпорядження голови Оріхівської 
РДА від 20.10.2006 № 379

205
31.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02803/08-43 Лист323/608/14-ц
ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про скасування розпорядження голови Оріхівської 
РДА від 28.11.2003 № 337

206
31.03.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02830/08-43 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 23.04.2014 
за позовом до Дунди А.І. (інші)

207
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02858/08-43 Лист321/2336/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про розгляд справи 23.04.2014

208
07.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02900/08-43 Лист310/1184/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 07.05.2014 

209
11.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

02682/08-20 Лист01-32/457
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про оплату платіжних доручень

210
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02848/08-26 Листб/н
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про розгляд довідки щодо впровадження 
результатів дисертаційного дослідження Кіктенко  
О.В.

211
10.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

02893/08-32 Лист01-20/910
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання  в постійне користування земельної 
ділянок

212
07.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02894/08-32 Лист01-20/911
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання земельних ділянок в постійне 
користування

213
07.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02638/08-15 Лист02-01/776
(С.Пашинський) Про подання щодо призначення на 
посади

214
05.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02639/08-15 Лист02-01/771
(С.Пашинський) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 14.04.2011 № 1-1/660

215
05.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02843/08-15 Лист02-01/789
(С.Пашинський) Про розміщення соціальної 
реклами

216
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Президент України

02636/08-02 Розпорядження414/2014-рп
Про звільнення О.Ярошенка з посади голови 
Токмацької райдержадміністрації Запорізької обл.

217
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02637/08-02 Розпорядження413/2014-рп
Про звільнення Є.Любцова з посади голови 
Мелітопольської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

218
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02842/08-02 Розпорядження508/2014-рп
Про призначення В.Матросова головою 
Михайлівської райдержадміністрації Запорізької 
обл.

219
08.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02878/08-02 Розпорядження535/2014-рп
Про звільнення О.Онишка з посади голови 
Приморської райдержадміністрації Запорізької обл.

220
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02879/08-02 Розпорядження534/2014-рп
Про звільнення С.Панкєєва з посади голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації 
Запорізької обл.

221
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02880/08-02 Розпорядження533/2014-рп
Про звільнення О.Чухрая з посади голови 
Запорізької райдержадміністрації Запорізької обл.

222
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02881/08-02 Розпорядження532/2014-рп
Про звільнення В.Чепурного з посади голови 
Бердянської райдержадміністрації Запорізької обл.

223
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02860/08-32 Лист428/01
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

224
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація
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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

02725/08-21 Лист01-36/568
Про передачу  майна КУ "Василівський 
протитуберкульозний диспансер" ЗОР

225
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02788/08-36 Лист01-46/567
Про погодження звільнення Хаменко Л.О.

226
02.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02861/08-24 Лист01-42/596
Про балансоутримувача водопровідної системи

227
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02862/08-39 Лист01-48/398
Про використання програмно-апаратних 
комплексів у виборчому процесі

228
10.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

02627/08-36 Лист01-01-31/301
Про погодження призначення Галас Т.І.

229
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02718/08-20 Лист051/01-25
Про виділення коштів 

230
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Ленінська райадміністрація

02713/08-20 Лист05/01-27/0343
Про погашення кредиторської заборгованості перед 
ТОВ "ФО.РУМ"

231
03.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02856/08-32 Лист01-31/152
Про розпаювання земель 

232
07.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Райдержадміністрації
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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

02709/08-34 Лист34-162
ДЕСНЯНСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ В 
М.КИЄВІ
Про надання копій документів

233
21.02.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02703/08-22 Лист01-11/0208
Про надання інформації щодо автоперевізників

234
03.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Запорізька райрада

02736/08-28 Лист01-24/0394
Про продовження будівництва Кушугумської 
міської поліклініки

235
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольска райрада

02795/08-20 Лист01-23/92
Про виділення коштів

236
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

02794/08-32 Лист362
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про перегляд договорів оренди землі

237
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02822/08-32 Лист02-05-12/32
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ВАСИЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

238
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02826/08-32 Листб/н
ВЛАДІВСЬКА СІЛЬРАДА ЧЕРНІГІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про передачу в оренду земель запасу

239
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02857/08-32 Лист01-23/13
АЗОВСЬКА СІЛЬРАДА РОЗІВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

240
27.03.2014від

№
від 10.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

02801/08-32 Лист07-03/0151
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

241
03.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент освіти і науки

02899/08-37 Лист0551.04-15
Про нагородження Кідалової М.М.

242
11.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

02799/08-37 Лист04-ВК/0963
Про нагородження Соловйова А.Є.

243
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

02886/08-36 Лист230/03-17
Про перенесення термінів навчання

244
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Відділення Національної служби посередництва і примирення

02831/08-35 Лист07-08/01-10/17
Про Інформаційний бюлетень відділення за 1 
квартал 2014 року

245
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

02664/08-20 Лист16-09.1/49-3495
Про стан казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів області

246
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

02758/08-20 Лист01-06/1062
Про погашення кредиторської заборгованості

247
04.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ 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

02691/08-41 Лист90/18-1729
Про надання інформації щодо кількості суб`єктів 
господарювання, що реалізують скраплений газ для 
потреб населення

248
07.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02693/08-41 Лист90/6-1702
Про Кузнєцова С.С.

249
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02863/08-41 Лист26/3-881
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГУМВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОР. ОБЛ.
Про Запорожченко А.Г.

250
10.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

02733/08-20 Лист07-06-15-15/285
Про сприяння в проведенні перевірки

251
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

02836/08-22 ЛистЕЕ-908
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про погодження балансу розподілу граничної 
величини споживання електричної потужності

252
07.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

02730/08-24 Лист03.2/284
Про внесення змін до Водного кодексу

253
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат
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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

02694/08-44 Лист255
Про внесення змін до законодавства України

254
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02872/08-44 Лист272
Про внесення змін до законодавства

255
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

02804/08-43 Лист808/1864/14/111
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі

256
04.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

02785/08-32 Лист01-08/552
Про отримання речових прав на земельні ділянки

257
07.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

02751/08-41 Лист05/3-423вих-14
Про проведення перевірки

258
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02817/08-41 Лист05/2/3-80вих-14
Про надання інформації щодо земель лісового, 
водного фондів, рекреаційного, оздоровчого, 
заповідного призначення, житлової та громадської 
забудови

259
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02819/08-41 Постанова7
Про проведення перевірки у порядку нагляду за 
додержанням та застосуванням законів

260
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02845/08-41 Лист07/1/1-955вих-1
Про надання інформації щодо виконання 
законодавства стосовно національних меншин

261
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Сектор у Запорізькій області державної інспекції України з 
контролю за цінами

02746/08-24 Лист1008-21/216
Про отримання висновків

262
03.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Теруправління Держнаглядохоронпраці
32



№
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

02729/08-35 Лист07/07-14б/907
Про проведення заходів з нагоди Дня охорони 
праці

263
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

02821/08-37 Лист1/15-2363/кр
Про нагородження Чорного В.І. (інші)

264
09.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України

02692/08-41 Лист59/4-774
Про виділення коштів

265
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

02706/08-22 Лист963/6/59-14
Про внесення змін до розкладу руху маршруту

266
25.03.2014від

№
від 08.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

02660/08-39 Постанова204
Про реєстрацію офіційного спостерігача від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини ОСЄ в 
Європі на позачергових виборах Президента 
України 25.05.2014

267
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02661/08-39 Постанова205
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї Чорноморського 
Економічного Співробітництва на позачергових 
виборах Президента України 25.05.2014

268
04.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02662/08-39 Постанова189
Про реєстрацію офіційного спостерігача від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини ОСЄ в 
Європі на позачергових виборах Президента 
України 25.05.2014

269
03.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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02882/08-39 Постанова236
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Українського Конгресового Комітету Америки на 
позачергових виборах Президента України 
25.05.2014

270
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02883/08-39 Постанова242
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

271
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02884/08-39 Постанова244
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
29.02.2012 № 38 та від 07.06.2012 № 96

272
09.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський  суд

02742/08-43 Лист20/5009/385/11-1
Про розгляд касаційної скарги

273
01.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02743/08-43 Лист908/3106/13
Про розгляд касаційної скарги

274
01.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

02846/08-20 Лист8-09/383-7947
Про внесення змін до розпису Державного 
бюджету України на 2014 рік

275
03.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

02852/08-21 Лист2915/0/20-14
Про надання інформації щодо стану реалізації 
регіональних та місцевих програм розвитку малого 
і середнього підприємництва

276
07.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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02698/08-34 Лист02-4182/162
Про завершення технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту

277
01.04.2014від

№
від 07.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

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

02738/08-28 Лист22.2/1102/Ал
Про діяльність Національної ради та регіональних 
рад з питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу

278
07.04.2014від

№
від 08.04.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

02864/08-22 Лист29-01/13/5-14
Про перелік проектів із заміщення природного газу, 
які вже впроваджено в Україні

279
09.04.2014від

№
від 10.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

02823/08-24 Лист1524/02-07-07
Про надання інформації щодо суб`єктів 
господарювання

280
08.04.2014від

№
від 09.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02888/08-24 Лист1509/02-08-07
Про надання інвестиційних програм

281
07.04.2014від

№
від 11.04.2014
№ 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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