
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 31.03.14 по 04.04.14

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

02491/08-38 Лист17-02-30-1283
УРЯД ВОРОНЕЖСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ 04-05.06.2014
Про участь у форумі

1
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Заявник

02467/08-32 Листб/н
ПАХОЛКА М.В.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою

2
01.04.2014від

№
від 01.04.2014
№ паперовий паперова

Інші кореспонденти

02409/08-47 Лист285
ДП "ДЕРЖЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
УКРАЇНИ"
Про підключення до системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади

3
26.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02468/08-36 Лист18-09/170
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації

4
28.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02614/08-43 Лист91-114-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Курінної К.Є.

5
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Суди



№
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

02601/08-43 Лист908/2847/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про розгляд апеляційної скарги

6
26.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

02406/08-18 Лист0473-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27.03.2014

7
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02469/08-18 Лист0478-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.03.2014

8
29.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02470/08-18 Лист0484-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 29-30.03.2014

9
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02484/08-18 Лист0503-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 31.03.2014

10
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02485/08-18 Лист0506/14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24-30.03.2014

11
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02526/08-18 Лист0521-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 01.04.2014

12
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02588/08-18 Лист0530-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 02.04.2014

13
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02436/08-09 Доручення10262/0/1-14
(О.Семерак) Про процедуру погодження 
призначення на посаду керівників територіальних 
органів міністерств інших ЦОВВ

14
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2



№
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Джерело  інформації 
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02437/08-09 Доручення9039/1/1-14
(А.Яценюк) Про практику застосування МОН, 
Мінфіном, регіональними органами виконавчої 
влади Закону України "Про професійно-технічну 
освіту"

15
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

02438/08-09 Доручення3444/0/2-14
(О.Паракуда) Про проведення аукціонів

16
22.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02439/08-09 Доручення5368/1/1-14
(В.Гройсман) Про перенесення заходів дня 
благоустрою

17
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02440/08-09 Доручення39074/1574/1-10
(О.Семерак) Про призупинення стажування в 
структурних підрозділах Секретаріату КМУ

18
21.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02441/08-16 Лист3361/0/2-14
(Т.Чорновол) Про вирішення конфліктної ситуації

19
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

02442/08-04 Протокол наради 
(засідання)

10847/0/1-14
(О.Сич) Про розвиток діяльності бібліотек і 
бібліотечної справи

20
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02443/08-04 Протокол наради 
(засідання)

10446/0/1-14
(В.Ярема) Про утворення Центрального штабу з 
питань переселення та розв`язання 
соціально-побутових проблем громадян, які 
залишають АР Крим і м. Севастополь у зв`язку з 
військовою агресією з боку РФ

21
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02496/08-03 Постанова79
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 
КМУ від 26.12.2011 № 1399

22
01.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02497/08-04 Витяг з протоколуВП 11
(А.Яценюк) 8.2. Рішення з окремих питань щодо 
об`єктів, які розміщуються в АР Крим

23
25.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

3



№
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02498/08-09 Доручення9033/1/1-14
(В.Гройсман) Про передачу облдержадміністраціям 
функцій з видачі ліцензій на здійснення операцій з 
металобрухтом

24
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02499/08-09 Доручення9398/1/1-14
(В.Гройсман) Про поліпшення роботи структурних 
підрозділів облдержадміністрації та територіальних 
органів виконавчої влади

25
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02500/08-09 Доручення22274/460/1-10
(В.Гройсман) Про підвищення дисципліни 
розрахунків за спожитий природний газ

26
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02501/08-09 Доручення14053/35/1-12
(А.Яценюк) Про забезпечення 
економічно-обгрунтованого рівня закупівельних 
цін на молоко

27
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02502/08-09 Доручення47605/10/1-13
(А.Яценюк) Про прискорення прийняття 
нормативно-правових актів

28
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02503/08-09 Доручення9032/1/1-14
(А.Яценюк) Про відміну постанов НКРЕ щодо 
затвердження ставок за стандартне приєднання до 
електро- та газових мереж

29
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02538/08-09 Доручення9031/1/1-14
(А.Яценюк) Про проблемні питання діяльності 
пасажирського транспорту

30
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02539/08-09 Доручення7956/9/1-14
(В.Ярема) Про мобілізацію людських і 
транспортних ресурсів

31
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02547/08-09 Доручення11522/1/1-14
(В.Ярема) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 04.04.2014
Про участь у селекторній нараді

32
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02590/08-03 Постанова82
Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 
18.12.2013 № 978

33
25.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02591/08-03 Розпорядження277-р
Про подання звіту про виконання Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2013 рік"

34
25.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02592/08-09 Доручення9723/1/1-14
План організації виконання Указу Президента 
України "Про Рішення РНБО України від 
23.03.2014 "Про передислокацію ВЧ (підрозділів), 
установ та організацій ЗС України, інших 
військових формувань і правоохоронних органів 
України з тимчасово окупованої території АР Крим 
та м.Севастополя в інші регіони України

35
02.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02593/08-09 Доручення10459/1/1-14
(О.Сич) Про проведення парламентських слухань 
на тему: "Про стан та законодавче забезпечення 
розвитку науки та  науково-технічної сфери 
держави"

36
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

02594/08-09 Доручення11569/1/1-14
(В.Ярема) Про забезпечення населення області 
засобами індивідуального захисту органів дихання 

37
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02595/08-16 Лист3686/0/2-14
(О.Семерак) Про організацію і порядок проведення 
виборів

38
01.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

02398/08-23 Лист37-11-6-11/3600
Про надання інформації щодо створення 
відповідної інфраструктури навколо оптового 
ринку сільгосппродукції "Січовий"

39
25.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

5



№
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(адресат)
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02434/08-32 Лист9-04/284-14
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 04.04.2014
Про участь у засіданні

40
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02458/08-32 Лист9-04/271-14
Про вжиття заходів із забезпечення належного 
рівня пожежної безпеки

41
27.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02587/08-32 Лист9-04/286-14
Про посилення організації діяльності служб 
державної охорони природно-заповідного фонду

42
31.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02515/08-21 Лист2802-09/9662-08
Про конкурсний відбір на стажування за 
Програмою

43
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02435/08-33 Лист51/16-200-1088
Про діяльність  Робочої групи при МЗС України зі 
співробітництва з регіонами

44
26.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02487/08-33 Лист413/17-180/4/2-8
Про перебування в Україні експертів ОБСЄ

45
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02550/08-22 Лист2923/25/14-14
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Методики обліку перевезень 
пільгових категорій громадян на автомобільному 
транспорті"

46
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

02549/08-27 Лист22-175/43
НАРАДА 04.04.2014
Про участь у нараді керівника управління культури

47
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

02553/08-27 Лист120/10/15-14
Про надання переліку музейних предметів 
державної частини Музейного фонду України

48
28.02.2014від

№
від 03.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

02399/08-29 Лист4.3/2023
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про 
молодіжний центр"

49
26.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство оборони

02540/08-44 Лист220/1806
Про повторне погодження проекту Указу 
Президента України "Про визнання таким, що 
втратив чинність, Указу Президента України від 
21.07.1994 № 396"

50
29.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02412/08-24 Лист7/17-3465
Про фінансування у 2014 році програм будівництва 
житла

51
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02433/08-24 Лист7/10-3513
Про надання інформації щодо організацій, які 
займаються технічним  обслуговуванням ліфтів

52
28.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02476/08-24 Лист7/11-3602
Про надання планових показників з підготовки 
об`єктів ЖКГ до опалювального сезону 2014-2015 
років

53
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02505/08-24 Лист7/20-3696
Про корегування тарифів на теплову енергію, 
послуги з централізованого опалення та постачання 
гарячої води

54
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02524/08-22 Лист7/20-3738
Про надання інформації щодо вжитих заходів 
підвищення дисципліни розрахунків за спожитий 
природний газ

55
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

02551/08-24 Лист7/20-3767
Про надання інформації щодо заборгованості 
підприємств житлово-комунального господарства 
із сплати податку на прибуток та податку на додану 
вартість

56
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02554/08-24 Лист7/20-3774
Про тарифи на житлово-комунальні послуги

57
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02580/08-24 Лист7/13-3431
Про зняття з контролю листів Мінрегіону від 
26.04.2011 № 7/15-4687 та 30.11.2012 № 7/10-19373

58
26.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02584/08-24 Лист7/21-3424
Про упорядкування місць поховань

59
26.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02585/08-24 Лист7/13-3427
Про статус ОСББ як учасника відносин у сфері 
житлово-комунальних послуг 

60
26.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02400/08-20 Лист2279/0/14-14/04
Про погашення кредиторської заборгованості

61
14.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02401/08-35 Лист2426/0/14-14/021
Про моніторинг створення нових робочих місць

62
20.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02402/08-35 Лист2489/0/14-14/04
Про фінансування громадських організацій 
інвалідів та ветеранів

63
21.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02431/08-37 Лист2902/0/14-14/57
Про надання інформації щодо багатодітних жінок, 
яким було (планується) присвоєно (присвоїти) 
почесне звання "Мати-героїня"

64
31.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

02494/08-29 Лист2953/0/14-14/59
Про проект постанови КМУ "Про затвердження 
Порядку та Критеріїв моніторингу діяльності 
суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми"

65
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02514/08-35 Лист2985/0/14-14/19
Про надання переліку громадських об`єднань 
інвалідів, що входять до громадських рад

66
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

02586/08-20 Лист31-05110-14-21/
Про внесення змін до показників місцевих 
бюджетів на 2014 рік

67
28.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

02525/08-18 ЛистС-4509/16.3-15
Про звернення Скрипченко Л.З.

68
25.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02478/08-22 Лист01-1739/35
Про електропостачання Бердянської коси

69
28.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02598/08-36 Лист01-1813/40
Про призначення Осадчого О.В.

70
31.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02407/08-37 Лист02045/02-16/01
Про нагородження Манідіної Л.О.

71
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02472/08-22 Лист03/02-26/00970
СЕМІНАР 02.04.2014
Про участь у семінарі

72
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

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

02456/08-37 Лист1252/02-39-2
Про нагородження Кривошей З.І.

73
27.02.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

02545/08-20 Лист10
Про сприяння у коригуванні бази надходжень

74
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02489/08-10 Депутатське звернення52
ДОР РУДИК В.І.
Про звернення мешканців с. Білоріцьке щодо 
газифікації села

75
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02490/08-10 Депутатське звернення51
ДОР РУДИК В.І.
Про затримку виплати грошей, спрямованих на 
соціальну підтримку громадян

76
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

02417/08-22 Лист103-257
Про внесення змін до територіальної угоди

77
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжкокс"

02561/08-22 Лист6/442
Про екологічну броню електроспоживання

78
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

02421/08-32 Лист6/664
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

79
19.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

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

02543/08-20 Лист47
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЕНЕРГЕТИКИ
Про оплату платіжних доручень

80
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02405/08-22 Лист03/28-ТД
ТОВ "ФЕНИКС-АВТО"
Про внесення змін до характеристики маршруту

81
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02418/08-46 Лист177
ТОВ "ГРААЛЬ"
Про надання тимчасового житла біженцям

82
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02422/08-32 Лист810/04
ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

83
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02461/08-21 Лист44
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про списання майна

84
24.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02473/08-22 Лист93
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про збільшення вартості проїзду

85
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02482/08-23 Лист2ю
ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
Про поставку молочної продукції

86
28.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02488/08-32 Лист56
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
КОЛЬОРОВИХМЕТАЛІВ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

87
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

02506/08-21 Листб/н
ТОВ "АГРО ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ"
Про оренду єдиного майнового комплексу бази 
відпочинку

88
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02516/08-22 Лист01/118
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки

89
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02527/08-22 Лист013
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про проведення контрольних замірів

90
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02533/08-23 Лист3ю
ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
Про організацію закупівлі молока

91
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02563/08-24 Лист597
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2014 рік

92
31.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02566/08-32 Лист020414
ТОВ "ГАЗ-РЕСУРС"
Про продовження терміну на розробку проекту 
щодо відведення земельної ділянки

93
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02567/08-32 Листб/н
ТОВ "МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"УДАЧА"
Про надання дозволу на користування 
мисливськими угіддями

94
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02568/08-22 Лист805
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження довідок

95
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02582/08-22 Лист2/01-04-371
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ"
Про погашення кредиторської заборгованості

96
02.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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Інші кореспонденти

02420/08-32 Лист17/03-01
ПП "УКРРІЧБУД"
Про передачу в оренду земельної ділянки

97
17.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02423/08-32 Лист108
ДП "КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

98
12.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02424/08-32 Лист109
ДП "КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

99
12.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02427/08-23 Лист32
УК "АГРОСЕРВІС 2000"
Про виділення цукру

100
31.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02428/08-23 Лист31
УК "АГРОСЕРВІС 2000"
Про ситуацію в хлібопекарній промисловості

101
31.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02462/08-32 Лист2/288
АТ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Про реєстрацію права власності на земельну 
ділянку

102
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02464/08-32 Лист218
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

103
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02465/08-32 Лист268
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про затвердження проекту щодо відведення  
земельної ділянки 

104
01.04.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13
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02466/08-32 Лист267
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою

105
01.04.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02474/08-22 Лист14/04
ПП "ТРАНСАГРО"
Про затвердження паспортів маршрутів

106
01.04.2014від

№
від 01.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02477/08-33 Лист771/13-01
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛПІДРОЗДІЛ ПРОЕКТУ 
"МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ-ІІ"
Про надання пропозицій до громадських слухань

107
01.04.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02507/08-22 Листб/н
ФОП КОСАРЄВ О.О.
Про зміну характеристики маршруту

108
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02508/08-43 Лист1628/03-48
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙУПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ
Про відкладення  провадження виконавчих дій

109
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02509/08-43 Лист1626/03-48
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙУПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ
Про відкладення  провадження виконавчих дій

110
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02511/08-23 Листб/н
ТОВ "ПРОЛЕТАРСЬКЕ"
Про проведення комплексу весняно-польових робіт

111
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02522/08-43 Лист1628/03-48
ВДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙУПРАВЛІННЯ 
ЮСТИЦІЇ
Про відкладення  провадження виконавчих дій

112
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

14



№
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02529/08-21 Лист072
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛ.ЦЕНТР З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ
Про виділення приміщення

113
31.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02577/08-44 Лист7/309
ЗАПОРІЗЬКЕ ЗОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ
Про визначення відповідальної особи

114
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

02578/08-32 Лист939
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою

115
02.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02579/08-32 Листб/н
ОГК "БОРОДИНО-АВТО"
Про оформлення договору оренди земельної 
ділянки

116
04.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02583/08-24 Лист1015
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР на 2014 рік

117
25.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02597/08-23 Лист33
ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ 
ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО 
МАТЕРІАЛУ"
Про ситуацію на підприємстві

118
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02607/08-43 Лист91-129-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Таратухіної Н.М.

119
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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02608/08-43 Лист91-58-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Вереміївського М.І.

120
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02609/08-43 Лист91-98-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Лещинської В.Т.

121
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02610/08-43 Лист91-102-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Бодякіної А.В.

122
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02611/08-43 Лист61-146-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Зінченко В.М.

123
18.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02612/08-43 Лист91-106-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Юнак Е.М.

124
18.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02613/08-43 Лист91-64-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Самброс О.М.

125
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02615/08-43 Лист91-34-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Послід С.В.

126
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02616/08-43 Лист91-48-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Непочатних В.І.

127
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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02617/08-43 Лист91-35-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Саверської Л.Г.

128
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02618/08-43 Лист91-94-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Бескурської О.В

129
03.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02619/08-43 Лист91-112-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Чоботи А.І.

130
18.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02620/08-43 Лист91-93-14
ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ
Судова повістка про виклик до суду на 07.04.2014 
за позовом до Безкурського М.В.

131
18.03.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02426/08-24 Лист3103/1
ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЗМР
Про використання нетрадиційних альтернативних 
джерел енергії

132
31.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02463/08-18 Лист29/03/14
ГО "СПІЛЬНА СПРАВА-РІДНИЙ КРАЙ"
Про вирішення конфліктної ситуації

133
29.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02483/08-32 Листб/н
НР "ЗАПОРІЖЖЯ-РІДНИЙ КРАЙ"
Про ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів

134
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02492/08-22 Лист24-р
ЛІГА
Про підключення до електропостачання

135
28.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

02493/08-22 Лист17
ВГО "РЕЙТІНГОВЕ АНТІКОРУПЦІЙНЕ 
АГЕНСТВО"
Про підключення до електропостачання

136
28.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02512/08-27 Лист3-25
ЗОТ БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Про будівництво пам`ятника Кирилу та Мефодію

137
25.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02528/08-35 Лист14
ГО "ЗАХИСТ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ - ДІТЕЙ 
ВІЙНИ"
Про соціальний захист пенсіонерів

138
30.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02531/08-27 Лист04/07
НАРОДНА РАДА ЗАПОРІЖЖЯ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про організацію концертів

139
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02534/08-26 Листб/н
НАРОДНА РАДА ЗАПОРІЖЖЯ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про ситуацію в гуманітарній сфері

140
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

02555/08-36 Листб/н
ЗОО ВО "СВОБОДА"
Про звільнення Пашкова В.В.

141
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02599/08-26 Лист04/10
НАРОДНА РАДА ЗАПОРІЖЖЯ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про ситуацію в гуманітарній сфері

142
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

02606/08-36 Лист04/14
НАРОДНА РАДА ЗАПОРІЖЖЯ І ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
Про Самардака Г.В.

143
04.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Спортивні товариства

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02532/08-22 Лист77
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛФЕДЕРАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ 
ВИДІВ СПОРТУ
Про ситуацію в Запорізькому центрі льотної 
підготовки

144
29.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02581/08-37 Лист03
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ З 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ГЛУХИХ
Про нагородження Топчієвої Ю.М., Білоблоцького 
О.С., Кальченко О.В.

145
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

02471/08-43 Лист1339
ТОКМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про направлення апеляційної скарги

146
27.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02569/08-43 Лист317/918/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

147
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02570/08-43 Лист317/922/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

148
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02571/08-43 Лист317/925/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

149
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02572/08-43 Лист317/936/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

150
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02573/08-43 Лист317/907/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

151
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02574/08-43 Лист317/910/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

152
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

02575/08-43 Лист317/943/14-Ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

153
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

02576/08-43 Лист317/913/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 04.04.2014

154
03.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури

02600/08-27 Лист01/63
КЗ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
Про проведення благодійної акції - концерту у 
обласній філармонії

155
02.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

02455/08-28 Лист201
САНАТОРІЙ "ГЛОРІЯ"
Про Пшеничного І.А.

156
28.02.2014від

№
від 01.04.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

02546/08-20 Лист231
ОРІХІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ
Про оплату платіжних доручень

157
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

02537/08-02 Розпорядження379/2014-рп
Про звільнення Ю.Савчука з посади голови 
Куйбишевської райдержадміністрації Запорізької 
області

158
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

02602/08-21 Лист385/01
Про удосконалення дозвільної системи

159
02.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

02603/08-32 Лист
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

160
04.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

02519/08-23 Лист05-30/0206
Про внутрішньогосподарські меліоративні системи

161
27.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

02536/08-20 Лист043/01-18
Про виділення коштів

162
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

02518/08-36 Лист03-12/0178
Про погодження звільнення Сахно Т.В.

163
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

02562/08-35 Лист01-23/342
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати

164
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

02479/08-37 Лист01-31/0199
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Коломєєць Н.Є.

165
21.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02520/08-32 Лист01-26/0240
Про погодження місцевої схеми формування 
екологічної мережі

166
01.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02604/08-22 Лист01-29/0244
Про відновлення електропостачання  

167
03.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

21



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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02481/08-37 Лист01-36/0248
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Бакуменко Н.В.

168
21.02.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02480/08-37 Лист01-19/0089
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Мінковій С.М.

169
19.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

02425/08-20 Лист08-19/194
Про  погашення кредиторської заборгованості

170
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02517/08-32 Лист837
СМИРНОВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

171
28.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02530/08-32 Лист335
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про укладання договорів оренди землі

172
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02565/08-32 Лист02-05-12/54
НОВОМЛИНІВСЬКА СІЛЬРАДА РОЗІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту  
землеустрою

173
28.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Чернігівська райрада

02544/08-20 Лист01-11/137
Про оплату платіжних доручень

174
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

22
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Державний архів Запорізької області

02460/08-21 Лист01-26/0166
Про продовження дії договору оренди

175
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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

02419/08-36 Лист201/03-17
Про участь у проведенні навчання

176
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

02521/08-43 Лист22ц/778/1683/14
Судова повістка про виклик до суду на 17.04.2014

177
27.02.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

02495/08-34 Лист03/2-2/1661
Про розгляд питання на обласній комісії ТЕБ та НС

178
28.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02605/08-37 Лист01/5-2/1849
Про нагородження Балицького І.Т.

179
04.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

02408/08-41 Лист27/7-3060
ЖОВТНЕВИЙ РАЙВІДДІЛ ЗМУ ГУ МВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про кримінальну справу № 5789803

180
26.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02541/08-41 Лист90/7-1608
Про Хроменкова С.М.

181
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
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02416/08-35 Лист2655/02
УПР. ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В 
КОМУНАРСЬКОМУР-НІ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про виділення додаткових коштів

182
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління юстиції

02535/08-21 Лист09-44/2438
Про виділення приміщення 
Кам`янсько-Дніпровській районній організації 
інвалідів війни та ЗС

183
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

02564/08-32 Лист1020/05-11/07
Про надання інформації щодо кількості 
непридатних пестицидів

184
27.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

02557/08-32 ЛистПЛ/100
Про надання дозволу на розробку проекту щодо 
відведення земельної ділянки

185
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02558/08-32 ЛистПЛ/99
Про надання дозволу на розробку проекту щодо 
відведення земельної ділянки

186
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02559/08-32 ЛистПЛ/98
Про надання дозволу на розробку проекту щодо 
відведення земельної ділянки

187
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02560/08-32 ЛистПЛ/97
Про надання дозволу на розробку проекту щодо 
відведення земельної ділянки

188
01.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

02411/08-37 Лист52/01-189
Про нагородження Почки В.А.

189
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

02556/08-44 Лист425/04
АЗОВРИБОООХОРОНА 
Про допомогу військовим частинам

190
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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Прокуратура Запорізької області

02429/08-41 Лист13/2-150вих14
Про внесення змін до Програми профілактики 
правопорушень

191
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02430/08-41 Лист07/1/1-4113-11
Про надання інформації щодо розгляду звернень 
Саганя В.В.

192
31.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02453/08-41 Лист05/3-626-09
Про оформлення права власності на земельні 
ділянки

193
28.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02475/08-41 Лист07/2-191-вих-14
Про звернення підприємців м. Бердянськ щодо 
вирішення конфліктної ситуації

194
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02510/08-41 Лист17-314вих-14
Про Пеклушенко О.М.

195
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02542/08-41 Лист17-316вих-14
Про події 26.01.2014

196
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

02589/08-41 Лист17-325вих14
Про будівлю по пр.Леніна, 164

197
04.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

02410/08-36 Лист71/ТО0810-14
Про відбір осіб для вступу на навчання

198
31.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України

02454/08-41 Лист59/14/827
Про сплату видатків на транспортування 
радіоактивних матеріалів

199
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02445/08-39 Постанова81
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на 
позачергових виборах Президента України 
25.05.2014

200
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02446/08-39 Постанова90
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
24.01.2012 № 11

201
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02447/08-39 Постанова91
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
02.02.2012 № 20

202
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02448/08-39 Постанова116
Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та 
використання печаток виборчих комісій з виборів 
Президента України та штампа "Вибув"

203
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02449/08-39 Постанова117
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
17.05.2012 № 85

204
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02450/08-39 Лист21-38-453
Про забезпечення виборчими скриньками

205
27.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02451/08-39 Постанова124
Про форми подань щодо утворення спеціальних 
виборчих дільниць на тимчасовій основі та у 
винятковому випадку

206
30.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02452/08-39 Постанова126
Про затвердження Вимог до програмно-технічного 
комплексу ІАС "Вибори Президента України" 
окружної виборчої комісії з виборів Президента 
України

207
30.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02504/08-39 Лист21-28-542
Про забезпечення роботи відділу адміністрування 
Державного реєстру виборців 

208
31.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02596/08-39 Постанова177
Про забезпечення здійснення повноважень ЦВК на 
території АР Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя та в закордонному окрузі

209
02.04.2014від

№
від 04.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

02444/08-41 Лист19-р
Про звернення ПП "Приватмедсервіс" щодо 
вирішення конфліктної ситуації

210
25.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

02404/08-36 Лист07.01-33/209-і
Про погодження призначення Воробйова О.Ф.

211
26.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

02513/08-27 Лист831/02/221-14
Про надання інформації щодо кількості ветеранів 
Великої Вітчизняної війни

212
02.04.2014від

№
від 02.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

02459/08-21 Лист2705/0/20-14
Про проведення навчання державних 
адміністраторів

213
28.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

02396/08-34 Лист02-2989/162
Про віднесення суб`єктів господарювання до 
категорій цивільного захисту

214
06.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02397/08-34 Лист03-2324/162
Про затвердження рівнів надзвичайних ситуацій

215
19.02.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02414/08-34 Наказ149
Про затвердження Плану виконання ДСНС України 
основних заходів у сфері цивільного захисту на 
2014 рік

216
19.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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02415/08-34 Лист03-3694/162
Про Зведений перелік суб`єктів господарювання, 
що відносяться до категорій з цивільного захисту

217
21.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02457/08-34 Лист02-3932/165
Про надання інформації щодо членів регіональної 
комісії ТЕБ та НС

218
27.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ паперовий паперова

02552/08-34 Лист02-4273/212
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження видів та норм майна, а також 
видів та обсягів послуг щодо життєзабезпечення 
постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій"

219
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

02413/08-22 Лист851/1/5.4-6
Про повторне погодження проекту розпорядження 
КМУ "Про внесення змін до пункту 4 
розпорядження КМУ від 24.02.2010 № 286-р"

220
28.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

02403/08-20 Лист638/10-14
Про погашення кредиторської заборгованості

221
26.03.2014від

№
від 31.03.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

02432/08-27 Лист946/50/5-14
Про надання інформації щодо стану готовності 
туристичної сфери до початку літнього сезону 2014 
р.

222
31.03.2014від

№
від 01.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02548/08-27 Лист977/50/5-14
КРУГЛИЙ СТОЛ 16.04.2014 
Про участь у круглому столі

223
02.04.2014від

№
від 03.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна служба посередництва і примирення

28
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документа

02486/08-35 Розпорядження062-р
Про реєстрацію колективного трудового спору 
(конфлікту) між найманими працівниками ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект" м. Запоріжжя та ДП "ДПІ 
"Запоріжцивільпроект" м. Запоріжжя  

224
24.03.2014від

№
від 02.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Фонд державного майна України

02523/08-21 Лист10-24-3190
Про створення системи обліку об`єктів нерухомості 
рекреаційно-оздоровчого характеру

225
25.03.2014від

№
від 03.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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