
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.04.14 по 30.04.14

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

03388/08-01 Закон України1200-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких інших законодавчих актів України щодо 
усунення окремих неузгодженостей норм 
законодавства

1
10.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03389/08-01 Закон України1191-VII
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо відміни екологічного податку за утилізацію 
знятих з експлуатації транспортних засобів та 
оподаткування акцизним податком операції з 
переобладнання ввезеного на митну територію 
України транспортного засобу у підакцизний 
легковий автомобіль

2
08.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03390/08-01 Закон України1185-VII
Про амністію у 2014 році

3
08.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

03391/08-01 Постанова1217-VII
Про Заяву ВРУ: "Про ініціативу міжнародних 
переговорів щодо деескалації ситуації навколо 
України"

4
16.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03392/08-01 Закон України1213-VII
Про внесення змін до Основ законодавства України 
про охорону здоров`я щодо забезпечення 
профілактики та лікування рідкісних (орфанних) 
захворювань

5
15.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
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03393/08-01 Закон України1210-VII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

6
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03394/08-01 Закон України1201-VII
Про внесення змін до Митного кодексу України

7
10.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03395/08-01 Закон України1198-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
удосконалення розрахунків за енергоносії

8
10.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03396/08-01 Закон України1197-VII
Про здійснення державних закупівель

9
10.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03397/08-01 Закон України1193-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо скорочення кількості документів 
дозвільного характеру

10
09.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03398/08-14 Лист08/3-280
ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ ВРУ 29.04.2014
Про участь у засіданні

11
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03377/08-14 Лист04-24/5-351
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 02.07.2014
Про участь у слуханнях

12
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

03403/08-14 Лист04-17/12-278
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ ЧАЕС
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 18.06.2014
Про участь у засіданні комісії

13
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

03401/08-10 Депутатське звернення301-2/349
НДУ КАРТАШОВ Є.Г.
Про звернення Дмирук Н.М. щодо вирішення 
житлового питання

14
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03402/08-10 Депутатське звернення04/14-14
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про забезпечення належного функціонування 
Бердянської міської лікарні

15
18.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03469/08-10 Депутатське звернення06-33
НДУ ДУДКА О.І.
Про звернення голови Дружелюбівської сільради 
Гладишева О.С. щодо перерахунку коштів

16
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

03470/08-44 Лист154/12/1-711
КОМАНДУВАННЯ ВМС ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ
Про надання благодійної допомоги 
металопрокатом

17
24.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03475/08-20 Лист1/04/2014/176
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про погашення заборгованості бюджетів усіх 
рівнів

18
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03486/08-24 Лист01/472
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО 
МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
Про припинення водопостачання

19
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03489/08-27 Лист3
РАДНИК ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ З 
ТУРИЗМУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про проведення круглого столу

20
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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 Номер, дата
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03490/08-27 Лист4
РАДНИК ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ З 
ТУРИЗМУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про включення Жабатинського Р.Л. до постійно 
діючої робочої групи з питань туризму

21
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03528/08-22 Лист1225/9/24-13-09
ГУ МІНДОХОДІВ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо видачі ТОВ 
"Чернівці+СПБТ" довідок

22
25.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03495/08-18 Лист0691-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24.04.2014

23
25.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03496/08-18 Лист0701-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.04.2014

24
26.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03497/08-18 Лист0705-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26-27.04.2014

25
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03515/08-18 Лист0715-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.04.2014

26
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03516/08-18 Лист0718-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21-27.04.2014

27
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03376/08-09 Доручення15680/0/1-14
(А.Яценюк) Про проведення селекторної  наради 
щодо стану підготовки до оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2014 році 

28
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

4



№
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

03380/08-03 Постанова120
Питання спрямування та координації діяльності 
ДСНС

29
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03381/08-03 Розпорядження400-р
Про чергування 1. 2 і 9 травня 2014 року

30
23.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03382/08-04 Протокол наради 
(засідання)

15868/0/1-14
(О.Сич) Про розвиток музейної справи

31
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03383/08-09 Доручення15571/1/1-14
(В.Федорчук) Про звернення НДУ О.Бригинець 
щодо колишнього голови Кам`янсько-Дніпровської 
РДА Панкеєва С.В.

32
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03384/08-09 Доручення5130/0/2-14
(О.Паракуда) Про погашення заборгованості з 
платежів до Пенсійного фонду

33
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03385/08-09 Доручення13041/2/1-14
(А.Яценюк) Про результати аудиту ефективності 
використання коштів резервного фонду державного 
бюджету

34
03.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03511/08-09 Доручення15177/1/1-14
(В.Гройсман) Про національну символіку України

35
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03512/08-16 Лист5348/0/2-14
(В.Федорчук) Про кандидатури на призначення 
голів райдержадміністрації

36
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

03429/08-20 Лист11-05/320-14
Про виділення коштів з Державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

37
23.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03431/08-44 Лист2721-16/12574-0
Про надання проекту переліків посад та професій, 
за якими бронюються військовозобов`язані

38
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

03526/08-22 Лист03/72-2718
Про граничні величини споживання електричної 
потужності на червень 2014 року

39
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03527/08-22 Лист03/42-2717
Про граничні величини споживання електроенергії 
на червень 2014 року

40
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03436/08-22 Лист3439/08/14-14
НАРАДА 29.04.2014
Про участь у нараді

41
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

03373/08-27 Лист1213/10-3/3-14
Про надання переліку музейних предметів 
державної частини Музейного фонду України

42
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

03426/08-36 Лист2691/11.1
Про процедуру погодження

43
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

03432/08-34 Лист02-5204/165
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Положення з організації 
оповіщення про загрозу або виникнення НС та 
організації зв`язку у сфері цивільного захисту"

44
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

03514/08-26 Лист1/11-6375
Про підготовку матеріалів до парламентських 
слухань 02.07.2014

45
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Освіта і наука 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

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03374/08-45 Лист7/19-4905
Порівняльна таблиця до проекту Закону України 
"Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)"

46
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03425/08-22 Лист7/21-4592
Про надання інформації щодо проведення 
ремонтних робіт вулиць і доріг та очищення 
зливної каналізації

47
17.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03427/08-24 Лист
Про підготовку пляжів для масового відпочинку

48
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03424/08-44 Лист3896/0/14-14/04
Про проведення аналізу видатків у сфері 
мобілізаційної підготовки та цивільного захисту

49
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03428/08-35 Лист3889/0/14-14/24
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

50
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство юстиції

03518/08-45 Лист2408-0-4-14/71
Про погодження проекту Законів України "Про 
внесення змін до законів України "Про місцеві 
державні адміністрації" та "Про Кабінет Міністрів 
України"

51
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

03434/08-24 Лист03/02-26/01254
Про відключення від водопостачання

52
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

03471/08-20 Лист01/02-26/01281
Про проведення розрахунків за теплоенергію через 
розрахунки за електроенергію

53
25.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03493/08-21 Лист03/02-29/01286
Про передачу житлового будинку по вул. 
Автобусній, 3 до комунальної власності від ВАТ 
"Шовкова нитка"

54
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

03409/08-32 Лист622/21-35
Про передачу із земель державної власності до 
земель комунальної власності

55
16.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

03479/08-17 Лист1333/01-17
Про розподіл бюджетних коштів

56
25.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03484/08-17 Лист1335/01-13
Про здійснення платежів за фінансовими 
зобов`язаннями

57
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03485/08-17 Лист1336/01-13
Про здійснення платежів за фінансовими 
зобов`язаннями

58
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03503/08-17 Лист1386/01-10
Про звернення депутата облради Гречихи Ю.М. 
щодо виділення коштів з обласного бюджету

59
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради
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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

03483/08-17 Лист07-3-127
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
ЕКОНОМ.РОЗВИТКУ, ПРОМИСЛОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
Про механізм консолідації бюджетів всіх рівнів

60
24.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

03447/08-22 Лист51/2795
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. Підприємство з 100% ІІ "Білла-Україна"

61
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03448/08-22 Лист51/2794
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Запоріжвогнетрив"

62
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03449/08-22 Лист51/2793
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ДП "Придніпровська залізниця"

63
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03450/08-22 Лист51/2792
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний 
завод"

64
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03451/08-22 Лист51/2791
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ВАТ МК "Запоріжсталь"

65
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03452/08-22 Лист51/2790
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. АТ "Мотор-Січ"

66
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03453/08-22 Лист51/2789
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Український графіт"

67
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03454/08-22 Лист51/2788
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. РВУ "Харківтрансгаз"

68
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03455/08-22 Лист51/2787
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ДП Агросервіс 2000"

69
29.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03456/08-22 Лист51/2785
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Інтурист-Запоріжжя"

70
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03457/08-22 Лист51/2784
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Запорізький оліяжиркомбінат"

71
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03458/08-22 Лист51/2783
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Запоріжтрансформатор"

72
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03459/08-22 Лист51/2782
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ТОВ "Фактор Нафтогаз"

73
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03460/08-22 Лист51/2781
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Запорізький кабельний завод"

74
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03461/08-22 Лист51/2780
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Запорізький завод феросплавів"

75
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03462/08-22 Лист51/2779
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. "ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 3"

76
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03463/08-22 Лист51/2778
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. "ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 5"

77
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03464/08-22 Лист51/2777
Про відсутність лімітів природного газу на травень 
2014 р. "ПАТ "Запорізький хлібокомбінат № 1"

78
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03465/08-22 Лист51/2776
Про недостатні фонди природного газу на травень 
2014 р. ТОВ "ЄВРОГАЗТРЕЙД-ЕКСПО"

79
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03466/08-22 Лист51/2775
Про недостатні фонди природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "Карлсберг Україна"

80
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03467/08-22 Лист51/2786
Про недостатні фонди природного газу на травень 
2014 р. ПАТ "ЕМЗ "Дніпроспецсталь"

81
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

03505/08-20 Лист1/11-3805
Про декларацію на прибуток

82
30.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

03508/08-22 Лист12-3-17А-210
Про внесення змін до діючих нормативно-правових 
актів

83
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03408/08-22 Лист706
ПАТ "АЗМОЛ"
Про організацію 14.05.2014 круглого столу

84
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03410/08-32 Лист50
ТОВ "ЛАРІУС"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
відведення земельної ділянки

85
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03444/08-22 Лист01/120
ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
Про фінансово-економічний стан підприємства

86
22.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

03474/08-22 Лист01/158
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про інформування населення щодо стану справ з 
постачанням скрапленого газу  за спеціальними 
цінами

87
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03476/08-32 Лист28/04
ТОВ "ДНІПРОТЕХПОСТАВКА"
Про надання в оренду земельної ділянки

88
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03478/08-47 Лист28/04/14
ТОВ "МІСЬКІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
Про лист ТОВ ВКФ "ГЮСС"

89
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ паперовий паперова

03504/08-20 Лист457
ПАТ "ЗАВОД МАЛОГАБОРИТНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ"
Про декларацію на прибуток

90
30.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ паперовий паперова

03507/08-20 Лист05/926
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про погашення заборгованості за надані послуги

91
25.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03510/08-24 Лист067/130
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про погодження загально виробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2014 рік

92
25.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03407/08-22 Лист05-07/204
ЗВП "НЕОН" УТОГ
Про сприяння в реалізації продукції підприємства

93
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03435/08-24 Лист375
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

94
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03468/08-20 Лист03/04
ФОП БРОДСЬКИЙ В.А.
Про погашення заборгованості за надані послуги

95
29.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03473/08-24 Лист250
ОСББ "НОВАТОР-З5"
Про незадовільний стан сміттєзбірника

96
21.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03480/08-24 Лист849
ВСП ЗАПОРІЗЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
Про надання роз`яснення щодо існування іншого 
полігону для захоронення відходів

97
25.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03482/08-24 Лист23
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

98
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03492/08-23 Лист256
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 
САДІВНИЦТВА
Про перегляд існуючого порядку оформлення 
"Агрохімічного паспорту поля"

99
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03499/08-22 ЛистАДП/787
ФІЛІЯ "ДНІПРОВСЬКА ГЕС"
Про організацію двох постів на в`їзди через 
гідротехнічні споруди Дніпровської ГЕС

100
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03506/08-20 Лист46
КП "РОЗВИТОК КУРОРТНОЇ ЗОНИ"
Про погашення заборгованості за надані послуги

101
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03509/08-22 Листб/н
ПП СОПІЛЬНЯК ю.в.
Про створення поста контролю

102
30.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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документа

03529/08-24 Лист345
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

103
30.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

03477/08-22 Лист04/43
Про проведення засідання з питань виробництва та 
розвитку області

104
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

03372/08-24 Лист03/175
Про водопостачання півдня області

105
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03379/08-32 Лист196
ТОКМАЦЬКА МРО УТМР
Про порядок видачі контрольної картки

106
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Суди

03362/08-43 Лист317/908/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

107
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03363/08-43 Лист317/1037/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

108
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03364/08-43 Лист317/923/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

109
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03365/08-43 Лист317/1006/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

110
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03366/08-43 Лист317/1019/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

111
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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03367/08-43 Лист317/1017/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

112
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03368/08-43 Лист317/1039/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

113
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03369/08-43 Лист317/999/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

114
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03370/08-43 Лист317/940/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 15.05.2014 

115
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03441/08-43 Листб/н
КАМ"ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Про направлення цивільної справи

116
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03517/08-43 Лист321/2008/13-ц
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про визнання незаконним та скасування рішення

117
18.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03520/08-43 Лист335/4480/14-к
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про тимчасовий доступ до речей і документів

118
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

03519/08-37 Лист06/1048
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Мальцевої І.А. (інші)

119
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03375/08-15 Лист04-01/183
(А.Сенченко) НАРАДА 30.04.2014
Про участь у нараді

120
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03386/08-15 Лист02-01/1012
(С.Пашинський) Про відзначення 69-ї річниці Дня 
перемоги

121
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03387/08-15 Лист02-01/1003
(С.Пашинський) Про відзначення 28-ї річниці 
Чорнобильської трагедії

122
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03442/08-15 Лист04-01/185
(А.Сенченко) Про внесення кандидатур на вакантні 
посади голів райдержадміністрації

123
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03481/08-15 Лист04-01/186
Про проведення підвищення кваліфікації 
новопризначених голів райдержадміністрацій

124
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Президент України

03399/08-49 Указ438/2014
Про внесення змін до Положення про 
територіальну оборону України

125
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Запорізька райдержадміністрація

03446/08-20 Лист02-15/0496
Про оплату платіжних доручень

126
25.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03525/08-20 Лист02-16/0516
Про оплату платіжних доручень

127
30.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

03400/08-36 Лист01-01-29/0331
Про кандидатуру Кириленка В.І.

128
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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03419/08-36 Лист01-01-29/0325
Про погодження стажування Козулькової О.В.

129
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

03472/08-36 Лист01-16/0411
Про продовження повноважень Ковальчука Б.П.

130
25.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03491/08-36 Лист01-16/0413
Про погодження призначення Шакуна Є.В.

131
25.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03502/08-36 Лист01-18/0283
Про погодження призначення Садового М.М.

132
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03500/08-32 Лист62-35/0394
Про укладання договорів на розробку проектів 
землеустрою

133
28.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

03501/08-20 Лист01-11/0242
Про додаткове виділення коштів

134
25.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада

03487/08-21 Рішення7
Про порушення клопотання щодо встановлення 
законності та притягнення до юридичної 
відповідальності посадових осіб, винних у 
розкраданні майна спільної власності

135
22.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент культури, туризму, національностей та релігій
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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

03371/08-37 Лист01-02-23/619
Про відзначення Подяками облдержадміністрації

136
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

03420/08-37 Лист0642.04-15
Про нагородження Телятник К.В. (інші)

137
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

03422/08-37 Листб/н
Про нагородження Ружина М.М.

138
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області

03437/08-43 Лист22-Ц/778/1683/1
Про розгляд апеляційної скарги

139
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

03530/08-22 Лист01/4/2370
Про виділення пально-мастильних матеріалів

140
30.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління юстиції

03438/08-43 Лист6608/8
ВДВС МИХАЙЛІВСЬКОГО РУ ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження 

141
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03439/08-43 Лист5356
ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ОРІХІВСЬКОГО РУ 
ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження 

142
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03440/08-43 Лист5356
ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ОРІХІВСЬКОГО РУ 
ЮСТИЦІЇ
Про відкриття виконавчого провадження 

143
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Запорізький облавтодор"

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03405/08-36 Листб/н
Про підтримку кандидатури Ткаченка С.М. на 
посаду керівника Служби автомобільних доріг у 
Запорізькій області

144
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

03488/08-19 Лист31-р
Про  надання кандидатур до складу регіональної 
комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм

145
28.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Запорізькій 
області

03404/08-25 Лист06/17-916
Про роботу Інспекції

146
23.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

03421/08-41 Лист07/1/1-1154вих-
Про попередження порушення Законів України

147
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

03443/08-41 Лист07/1/1-177вих-1
МІЖВІДОМЧА НАРАДА 30.04.2014
Про участь у нараді

148
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

03445/08-43 Лист05/2-2453-14
Позовна заява до Управління капбудівництва 
облдержадміністрації

149
23.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03498/08-41 Лист07/1/1-1192вих-
Про надання інформації щодо додержання вимог 
Закону України "Про адміністративні послуги"

150
29.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

03521/08-41 Лист07/1/4-253вих-1
Про надання інформації щодо обсягів фінансування 
та стану виконання природоохоронних заходів

151
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

03522/08-41 Лист19-р
Про звернення ТОВ "Міські комунікаційні 
системи" щодо аудиту програмно-апаратного 
комплексу "Розрахунок комунальних платежів м. 
Запоріжжя, 2013"

152
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

03522/08-41 Лист19-р
Про звернення ТОВ "Міські комунікаційні 
системи" щодо аудиту програмно-апаратного 
комплексу "Розрахунок комунальних платежів м. 
Запоріжжя, 2013"

153
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

03523/08-41 Лист19-р
Про звернення ТОВ "Міські комунікаційні 
системи" щодо аудиту програмно-апаратного 
комплексу "Розрахунок комунальних платежів м. 
Запоріжжя, 2013"

154
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

03406/08-36 Лист11/637
Про підтримку кандидатури Ткаченка С.М. на 
посаду керівника Служби автомобільних доріг у 
Запорізькій області

155
28.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

03411/08-39 Постанова367
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Французької Республіки на позачергових виборах 
Президента України 25.05.2014

156
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03412/08-39 Постанова368
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від Бюро 
демократичних інститутів і прав людини  ОБСЄ на 
позачергових виборах Президента України 
25.05.2014

157
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03413/08-39 Постанова369
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ на позачергових 
виборах Президента України 25.05.2014

158
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03414/08-39 Постанова344
Про складання та уточнення списків виборців для 
підготовки та проведення позачергових виборів 
Президента України, проміжних виборів НДУ, 
місцевих виборів 25.05.2014

159
23.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03415/08-39 Постанова356
Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями 
з виборів депутатів ВР АР Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів

160
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03416/08-39 Постанова357
Про форми бланків протоколів дільничної виборчої 
комісії про підрахунок голосів виборців на 
виборчій дільниці, протоколів територіальної 
виборчої комісії про повторний підрахунок голосів 
виборців на виборчій дільниці та актів про видачу 
копій протоколів про підрахунок голосів виборців 
на виборчій ділянці з виборів депутатів ВР АР 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів 

161
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03417/08-39 Лист21-38-1169
Про направлення проектів кошторисів, планів 
асигнувань

162
24.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

03418/08-39 Лист21-38-1185
Про передачу обладнання

163
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

03433/08-21 Лист3392/0/20-14
Про виконання вимог Закону України "Про 
адміністративні послуги"

164
22.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань захисту персональних 
даних

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03524/08-34 Лист01-5649/165
Про підготовку матеріалів до засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС

165
30.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

03378/08-24 Лист1923/3/11-14
Про подачу води на потреби Західного групового 
водопроводу у Запорізькій області

166
18.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03430/08-24 Лист1978/9/11-14
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕМІНАР 16.05.2014
Про участь у семінарі

167
23.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03494/08-22 Лист31-01/13/5-14
Про порядок погодження Поточних індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної 
води

168
18.04.2014від

№
від 29.04.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03423/08-27 Лист1633/27/5
Про методичні матеріали Українського інституту 
національної пам`яті щодо відзначення Дня 
Перемоги

169
25.04.2014від

№
від 28.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03513/08-27 Лист1672/27/4
Про надання інформації щодо коштів, які 
виділяються для підтримки друкованих ЗМІ

170
29.04.2014від

№
від 30.04.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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