№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

Номер,
дата
адресата

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з
АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1
№ 04713/08-37
№
паперова

б/н

10.06.14

Лист

по

13.06.14

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 11.06.2014

від 11.06.2014

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
2
№ 04636/08-14
№
паперова

ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Надтоки О.О. (інші)

03/2-104

Лист

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді тапаперовий

спорту
від 10.06.2014
3
№ 04678/08-01
паперова

від 10.06.2014

4
№ 04679/08-01
паперова

від 03.06.2014
№

від 29.05.2014

№

Про внесення змін до Закону України "Про
оздоровлення та відпочинок дітей"
1282-VII

Закон України

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння
між Урядом України та ОБСЄ про розміщення
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
1258-VII
Закон України
Управління майном, приватизаціяпаперовий
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

від 10.06.2014

5
№ 04680/08-01
паперова

від 13.05.2014

№

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення процедури державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичних осіб - підприємців за заявницьким
принципом
1253-VII

Закон України

Питання організаційної роботипаперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
від 10.06.2014

6
№ 04681/08-01
паперова

Номер,
дата
адресата

Вид документа, короткий зміст

від 13.05.2014

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо засвідчення вірності копій
документів і виписок з них та справжності підпису
на документах
1252-VII

№

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Закон України

Управління майном, приватизаціяпаперовий

комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
від 10.06.2014

7
№ 04682/08-01
паперова

від 13.03.2014

№

Про внесення змін до Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" щодо вдосконалення процедури видачі
документів дозвільного характеру, оформлених
центральними органами виконавчої влади
1261-VII

Закон України

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

від 13.05.2014

8
№ 04683/08-01
паперова
від 10.06.2014

№

9
№ 04684/08-01
паперова
від 10.06.2014

№

Народні депутати України
10
№ 04635/08-10
паперова

від 29.05.2014

від 03.06.2014

№

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері державної антикорупційної
політики у зв`язку з виконанням Плану дій
лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України
1286-VII

Закон України

Про забезпечення належним медичним
обслуговуванням військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу, які зазнали
поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров`я
під час проведення антитерористичної операції на
сході України
1301-VII
Закон України

Охорона здоров'я

Питання організаційної роботипаперовий

Про внесення змін до Закону України "Про статус
народного депутата України"
20 64082

Депутатське звернення

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

населення, праці та заробітної плати
від 10.06.2014

від 02.06.2014

паперовий

НДУ ЛУК"ЯНЧУК Р.В.
Про звернення Щербини Г.В. щодо надання

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

Номер,
дата
адресата

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

матеріальної допомоги на лікування
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник
11
№ 04615/08-29
паперова

№

04

Лист

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді тапаперовий

спорту
від 10.06.2014
12
№ 04625/08-22
паперова

від 03.06.2014
№

ТОПЧІЄВ М.П.
Про вирішення проблемних питань
б/н

Лист

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
від 10.06.2014

Інші кореспонденти
13
№ 04658/08-23
паперова

від 13.05.2014

№

ЧЕБОТАРЬОВ В.А.
Про підключення до електромереж церкви "Нове
покоління"
128/402

Лист

Ринкові відносини і реформування впаперовий

АПК
від 10.06.2014

14
№ 04690/08-46
паперова
від 11.06.2014
15
№ 04693/08-22
паперова
від 11.06.2014

16
№ 04696/08-20
паперова

від 03.06.2014

№

від 04.06.2014
№

від 30.05.2014

№

ДУ "НМЦ ІАЗД ВНЗ "АГРООСВІТА"
СЕМІНАР 23-24.06.2014
Про участь у семінарі Плечуна В.
176-06

Лист

приватизації житла, міжміський обмін
АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ
Про поліпшення житлових умов Олійнику П.С.
22/611
Лист
Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий
комплекс, транспорт і зв'язок
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКЕ РЕГІОН. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до "Правил користування
маломірними суднами на водних об"єктах
Запорізької області"
223
Лист
Фінансування, затвердження і виконання паперовий
бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо

від 11.06.2014

від 02.06.2014

Питання виділення, обміну тапаперовий

ТОВ "ІЛАТАНМЕД"
Про погашення заборгованості

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
17
№ 04709/08-27
паперова
від 11.06.2014
18
№ 04736/08-19
паперова
від 12.06.2014

Номер,
дата
адресата
№

від 06.06.2014
№

від 10.06.2014

Партії та громадські організації
19
№ 04689/08-18
№
паперова

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
01/13/489

Тематика
Лист

інформації та архівної справи
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про відпочинок у м.Одеса
0123
Лист

Форма
зберігання
носій інформації
документа
Культура, туризм, засоби масовоїпаперовий

Питання соціально-економічногопаперовий

розвитку
ПОЛІСЬКИЙ ФОНД МІЖНАРОДНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про розробку стратегії регіонального розвитку
170/7

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 11.06.2014

Суди
20
№ 04650/08-43
паперова

від 10.06.2014

21
№ 04660/08-43
паперова

від 03.06.2014

№

від 18.10.2013

№

ВГО "СГОУ "НАРОДНА РАДА"
Про політичну пропаганду, корупцію та порушення
присяги
2а-0870/1852/119

Лист

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу за позовом ТОВ фірма "ВВС" щодо
визнання недійсним та скасування підпункту
розпорядження
908/2847/13
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014
22
№ 04796/08-43
паперова
від 13.06.2014

від 03.06.2014
№

від 02.06.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Про ухвалу суду щодо ТОВ "Лісова поляна"
808/8603/13-а(87

Лист

ухвал судових органів, арбітражу
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Моісєєва Г.Г.

Питання виконання вироків, рішень,паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
23
№ 04622/08-18
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
0981-14

Тематика
Лист

Форма
зберігання
носій інформації
документа
Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014
24
№ 04623/08-18
паперова

від 05.06.2014
№

Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет 04.06.2014
0990-14
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014
25
№ 04624/08-18
паперова

від 06.06.2014
№

Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет 05.06.2014
0994-14
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014
26
№ 04716/08-18
паперова

від 07.06.2014
№

Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет 06.06.2014
0985-14
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 11.06.2014
27
№ 04717/08-18
паперова

від 06.06.2014
№

Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет у травні 2014 року
1000-14
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян

28

від 11.06.2014

від 10.06.2014

№ 04761/08-18

№

від 12.06.2014

від 14.06.2014

29
№ 04776/08-18
паперова

№

Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет 07-09.06.2014
Лист
Питання забезпечення законності,
паперовий
паперова
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет 10.06.2014
1019-14
Лист
Питання забезпечення законності,паперовий
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян

від 13.06.2014

від 12.06.2014

Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет 11.06.2014

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
30
№ 04777/08-18
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
1003-14

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 13.06.2014
Кабінет Міністрів України
31
№ 04673/08-04
паперова
від 10.06.2014

32
№ 04674/08-09
паперова

від 10.06.2014

№

від 06.06.2014

№

Про звернення, які надійшли на урядову телефонну
"гарячу лінію" та через Інтернет 02-08.06.2014
21296/0/1-14

Протокол селекторної

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

наради
населення, праці та заробітної плати
(В.Ярема) Про розв"язання соціально-побутових
проблем громадян, які переселяються з АР Крим та
м.Севастополя в інші регіони України
15680/3/1-14
Доручення
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді тапаперовий
спорту

від 10.06.2014

№

(А.Яценюк) Про проведення літньої оздоровчої
кампанії
20354/1/1-14

від 10.06.2014
№ 04676/08-09

від 06.06.2014
№

(О.Паракуда) Про стан здоров"я дітей в Україні
20285/1/1-14

від 10.06.2014
№ 04754/08-04

від 06.06.2014
№

(В.Гройсман) Про оплату за електроенергію
ВП 34

від 12.06.2014
№ 04755/08-09

від 04.06.2014
№

(А.Яценюк) 3. Про проекти розпоряджень КМУ
20470/1/1-14

від 12.06.2014

від 10.06.2014

(В.Ярема) Про соціальний проект на підтримку
правопорядку
20352/1/1-14

33
№ 04675/08-09
паперова

від 05.06.2014

Доручення

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді тапаперовий

спорту
34
паперова

Доручення

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
35
паперова

Витяг з протоколу

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
36
паперова

Доручення

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок

37
№ 04794/08-09
паперова
від 13.06.2014

№
від 11.06.2014

Доручення

(О.Сич) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я
Про хід реалізації пілотного проекту щодо
запровадження державного регулювання цін на
лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою

Охорона здоров'я

паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
38
№ 04795/08-09
паперова

Номер,
дата
адресата

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

№

8699/397/1-14

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Доручення

Питання діяльності об'єднань громадян, паперовий

політичних блоків, партій та рухів
від 13.06.2014

від 11.06.2014

(А.Яценюк) Про взаємодію органів виконавчої
влади з громадськими радами

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
39
№ 04611/08-23
№
паперова

37-13-1-11/8237

Лист

Ринкові відносини і реформування впаперовий

АПК
від 10.06.2014

від 06.06.2014

Міністерство екології та природних ресурсів
40
№ 04637/08-32
№
паперова

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ 12.06.2014
Про участь у заходах
5/3-7/6467-14

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 10.06.2014

41
№ 04656/0832
паперова

від 30.05.2014

№

Про погодження проекту постанови КМУ "Про
затвердження Порядку надання дозволів на
здійснення операцій у сфері поводження з
відходами та подання декларації про відходи"
5/3-9/6632/14

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 10.06.2014
42
№ 04715/08-32
паперова

від 03.06.2014
№

Про розроблення Положень
5/3-9/6856-14

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 11.06.2014

від 10.06.2014

НАРАДА 17.06.2014
Про участь у нараді
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
43
№ 04702/08-33
№
4021-07/18496-06
паперова

Лист

Питання зовнішньо-економічноїпаперовий

діяльності, встановлення виробничих,
наукових і культурних зв'язків
від 11.06.2014
Міністерство культури
44
№ 04655/08-31
паперова

від 05.06.2014
№

Про направлення реєстраційної картки
327/18-14

Лист

Питання релігії та національностейпаперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
від 10.06.2014

Номер,
дата
адресата
від 03.06.2014

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова)

Тип,

Тематика

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Про надання інформації щодо діяльності релігійної
організації "Блага Вість"
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
45
№ 04700/08-36
№
7/6-6758
Лист
Питання кадрової роботи та державноїпаперовий
паперова
служби
від 11.06.2014
від 05.06.2014 Про надання кандидатури директора ДП "ДПІ
"Запоріжцивільпроект"
46
№ 04701/08-24
№
7/13-6608
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий
паперова
містобудування та архітектура
від 11.06.2014
від 03.06.2014 Про надання роз"яснень щодо затвердження
розмірів внесків на утримання і ремонт спільного
майна в ОСББ
47
№ 04726/08-24
№
7/11-6904
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий
паперова
містобудування та архітектура
від 11.06.2014
від 11.06.2014 Про надання інформації щодо об"єктів
теплопостачання
48
№ 04770/08-24
№
7/10-6975
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий
паперова
містобудування та архітектура
від 13.06.2014
від 12.06.2014 НАРАДА 17.06.2014
Про участь у нараді
49
№ 04772/08-24
№
7/14-6814
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий
паперова
містобудування та архітектура
від 13.06.2014
від 11.06.2014 Про надання інформації щодо доступності
матеріалів містобудівної документації
50
№ 04804/08-24
№
7/14-7023
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий
паперова
містобудування та архітектура
від 13.06.2014
від 13.06.2014 Про надання інформації щодо забезпечення
населених пунктів містобудівною документацією
Міністерство соціальної політики
51
№ 04652/08-29
№
5771/0/14-14/57
Лист
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді тапаперовий
паперова
спорту
від 10.06.2014
від 05.06.2014 Про впровадження Програми підготовки молоді до
подружнього життя

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
52
№ 04653/08-35
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
5499/3/14-14/014

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

населення, праці та заробітної плати
від 10.06.2014

53
№ 04758/08-35
паперова

від 29.05.2014

№

Про надання інформації щодо виконання
розпорядження КМУ від 01.07.2009 № 740-р та
постанови КМУ від 13.03.2013 № 455
б/н

Лист

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

населення, праці та заробітної плати
від 12.06.2014

54
№ 04760/08-29
паперова

від 12.06.2014

№

Про надання інформації щодо суми заборгованості
за проживання громадян, які переселяються з
Кримського півострову, територій Донецької та
Луганської областей
6094/0/14-14/115

Лист

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді тапаперовий

спорту
від 12.06.2014

Міністерство фінансів
55
№ 04657/08-20
паперова

від 12.06.2014

№

Про зняття з контролю листів Мінсоцполітики від
03.03.2014 № 2068/0/14-14/59 та від 24.03.2014 №
2608/0/14-14/59
31-04120-15-5/12

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 10.06.2014
56
№ 04699/08-20
паперова

від 28.05.2014
№

Про наказ Мінфіну від 15.04.2014 № 402
31-07110-05-8/13

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 11.06.2014
57
№ 04704/08-20
паперова

від 03.06.2014
№

Про формування показників бюджету на 2015 рік
31-05230-10-21/1

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 11.06.2014

від 05.06.2014

Про забезпечення збалансування місцевих бюджетів
у поточному році
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
58
№ 04612/08-35
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
01-3391/45

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

населення, праці та заробітної плати
від 10.06.2014
59
№ 04671/08-29
паперова

від 06.06.2014
№

Про виділення кімнат в гуртожитках для
"тимчасових переселенців"
01-3412/40

Лист

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді тапаперовий

спорту
від 10.06.2014
60
№ 04705/08-35
паперова

від 10.06.2014
№

Про прийом та розміщення дітей з м.Слов"янськ у
ДОЦ "Червона Гвоздика"
01-3403/45

Лист

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

населення, праці та заробітної плати
від 11.06.2014

від 10.06.2014

61
№ 04724/08-23
паперова

№

Про розміщення "тимчасових переселенців" в
комунальних закладах
01-3446/38

від 11.06.2014
Василівський міськвиконком
62
№ 04782/08-24
від 13.06.2014
63
№ 04783/08-20
паперова

від 11.06.2014

Про надання дозволу на меліоративний відлов риби

№
від
№

Лист
Про внесення змін до чинного законодавства
05-15/1154

Лист

Ринкові відносини і реформування впаперовий

АПК

паперовий
Лист

паперова

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 13.06.2014
64
№ 04784/08-20
паперова

від 12.06.2014
№

Про оплату платіжних доручень
05-15/873

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 13.06.2014
Запорізький міськвиконком
65
№ 04668/08-35
паперова

від 06.05.2014
№

Про оплату платіжних доручень
01/02-28/01696

Лист

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

населення, праці та заробітної плати
від 10.06.2014
Токмацьський міськвиконком

від 06.06.2014

Про сприяння у вирішенні питання погашення
заборгованості із заробітної плати

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
66
№ 04789/08-37
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
330/21-30

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 13.06.2014

від 21.03.2014

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
67
№ 04634/08-10
№
паперова
від 10.06.2014
від 06.06.2014

Обласна рада
68
№ 04626/08-17
паперова
від 10.06.2014
69
№ 04627/08-17
паперова
від 10.06.2014

70
№ 04628/08-17
паперова

№
від 05.06.2014
№

від 05.06.2014

№

Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"
Дмитрів Г.І.

05

Депутатське звернення

Охорона здоров'я

паперовий

ДОР ТІМЧЕНКО Л.І. (Гончаруку П.А.)
Про звернення Курілова О.О. щодо
санаторно-курортного лікування
68-р
Про скликання тридцять шостої сесії обласної
ради шостого скликання
1

Розпорядження

Рішення (ПРОГРАМА)

інформації та архівної справи
Про внесення змін до Програми розвитку культури
Запорізької області на 2013-2017 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від
14.02.2013 №3
2
Рішення (ПРОГРАМА)

Питання організаційної роботипаперовий

Культура, туризм, засоби масовоїпаперовий

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 10.06.2014

71
№ 04629/08-17
паперова

від 05.06.2014

№

Про внесення змін та доповнень до Переліку
заходів, спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів, які
фінансуються за рахунок фондів охорони
навколишнього природного середовища місцевих
бюджетів у 2014 році, затвердженої рішенням
обласної ради від 20.03.2014 №24
3

Рішення (ПРОГРАМА)
містобудування та архітектура

від 10.06.2014

від 05.06.2014

Про внесення змін та доповнень до регіональної
програми будівництва, реконструкції, модернізації
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

72
№ 04630/08-17
паперова
від 10.06.2014

73
№ 04631/08-17
паперова

Номер,
дата
адресата

№

від 05.06.2014

№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

екологічного призначення по Запорізькій області на
період до 2016 року, затвердженої рішенням
обласної ради від 27.09.2011 №4, зі змінами та
доповненнями
4
Рішення (ПРОГРАМА)

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього
господарства Запорізької області на 2014 рік,
затвердженої рішенням обласної ради від
31.01.2014 №9, зі змінами та доповненнями
5
Рішення (ПРОГРАМА)

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
від 10.06.2014

74
№ 04632/08-17
паперова
від 10.06.2014

від 05.06.2014

№

від 05.06.2014

Про внесення змін до регіональної цільової
програми "Питна вода Запорізької області" на
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної
ради від 31.05.2012 №10 (зі змінами)
6

Рішення (ПРОГРАМА)

містобудування та архітектура
Про внесення змін до Програми реформування та
розвитку житлово-комунального господарства
Запорізької області на 2010-2014 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 08.09.2010
№11, в редакції, затвердженої рішенням Запорізької
обласної ради від 26.05.2011 №10 (зі змінами)
7
Рішення (ПРОГРАМА)

75
№ 04633/08-17
паперова
від 10.06.2014

№

76
№ 04670/08-17
паперова
від 10.06.2014
77
№ 04749/08-17
паперова

№

Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.11.2012 №11 "Про Програму розвитку освіти
Запорізької області на 2013-2017 роки" (зі змінами)
01-26/0509
Лист

від 10.06.2014
№

Про засідання постійних комісій облради
8

від 05.06.2014

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

Рішення

Освіта і наука

Питання організаційної роботипаперовий

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 12.06.2014

від 05.06.2014

Про внесення змін і доповнень до рішення облради

паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

78
№ 04802/08-17
паперова

Номер,
дата
адресата

№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

від 31.01.2014 № 11 "Про обласний бюджет на 2014
рік" (зі змінами та доповненнями)
01-26/0516
Лист

Управління майном, приватизаціяпаперовий

комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
від 13.06.2014
від 13.06.2014
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"
79
№ 04743/08-24
№
паперова

Про усунення виявлених порушень

6736

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
від 12.06.2014
"Дніпроспецсталь"
80
№ 04719/08-37
паперова

від 11.06.2014

№

Про погашення заборгованості за надані послуги з
водопостачання
103-435

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 11.06.2014
№ 04720/08-37

від 10.06.2014
№

Про нагородження Туманова О.Л.
103-437

від 11.06.2014
№ 04721/08-37

від 10.06.2014
№

Про нагородження Янова Р.А.
125-44

від 11.06.2014
№ 04728/08-37

від 11.06.2014
№

Про нагородження Лащоного В.А. (інші)
103-434

від 11.06.2014
№ 04729/08-37

від 10.06.2014
№

Про нагородження Тарнавського В.Г.
103-433

від 11.06.2014
№ 04735/08-37

від 10.06.2014
№

Про нагородження Гуськової Є.Б.
103-436

від 11.06.2014
"Запоріжжяобленерго"

від 10.06.2014

Про нагородження Чинякова В.В.

81
паперова

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
82
паперова

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
83
паперова

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
84
паперова

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
85
паперова

Лист
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
86
№ 04750/08-22
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
007-41/2663

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
від 12.06.2014

"Запоріжсталь"
87
№ 04733/08-37
паперова

від 11.06.2014

№

Про погодження балансу розподілу граничної
величини електричної потужності на липень 2014
року
07/2045707

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 11.06.2014
"Запоріжтрансформатор"
88
№ 04711/08-22
паперова

від 11.06.2014
№

Про нагородження Пальваля В.О. (інші)
1/05-н-14572

Лист

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
від 11.06.2014

від 10.06.2014

"Запорізький автомобілебудівний завод"
89
№ 04666/08-32
№
паперова

Про внесення змін до постанови КМУ від
17.12.2012 № 1221
500-1

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 10.06.2014
"Мотор Січ"
90
№ 04718/08-37
паперова

від 20.05.2014

№

Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою
883/ОК

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 11.06.2014
Банки
91
№ 04742/08-20
паперова

від 10.06.2014
№

Про нагородження Луніна В.О.
075-08/1333

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 12.06.2014

від 06.06.2014

Бердянський прикордонний загін
92
№ 04695/08-22
№
паперова

ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК"
Про співробітництво
22/2293

Лист
комплекс, транспорт і зв'язок

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
від 11.06.2014

Військові частини
93
№ 04793/08-24
паперова

Номер,
дата
адресата
від 04.06.2014

№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Про внесення змін до "Правил користування
маломірними суднами на водних об"єктах
Запорізької області"
446

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
від 13.06.2014
Галузеві обкоми профспілок
94
№ 04691/08-20
паперова

від 11.06.2014
95
№ 04786/08-37
паперова
від 13.06.2014
Господарський суд
96
№ 04648/08-43
паперова

від 28.05.2014

№

від 06.06.2014
№

від 11.06.2014

№

В/Ч А3841
Про затвердження тарифів квартирної плати
70

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ТОРГІВЛІ,...
Про фінансування у 2015 році
П-25
Лист
Питання нагород, присвоєння звань,паперовий
Державних премій
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про нагородження Федорченко А.В.
908/1408/14

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

від 03.06.2014

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
97
№ 04617/08-18
№
паперова

Про справу щодо відповідачів УКБ ЗОДА та ТОВ
"Гарант-строй 2007"
б/н

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014
98
№ 04618/08-20
паперова

від 30.05.2014
№

ТОВ "ЕКСІМ-АГРО"
Про вирішення конфліктної ситуації
03/1235

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

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

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
від 10.06.2014
99
№ 04620/08-18
паперова

Номер,
дата
адресата
від 05.06.2014
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
ПрАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про фінансування
б/н

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

100
№ 04667/08-22
паперова
від 10.06.2014

101
№ 04707/08-22
паперова

від 10.06.2014

№

від 10.06.2014

№

ТОВ "АКОС"
Про ситуацію, яка склалась під час роботи кафе
"Баракуда", м. Бердянськ
16

Лист

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів автобусних маршрутів на
перевезення пасажирів
316
Лист

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
від 11.06.2014
102
№ 04790/08-22
паперова

від 10.06.2014
№

ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про затвердження паспортів маршрутів
255

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 13.06.2014

Інші кореспонденти
103
№ 04649/08-43
паперова

від 12.06.2014

№

ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про затвердження тарифу на послуги з перевезення
пасажирів
2581/03-48

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

104
№ 04664/08-32
паперова

від 10.06.2014

від 05.06.2014

№

ДВС КУЙБИШЕВСЬКОГО РУЮ
Про виконання рішення суду щодо передачі
земельної ділянки
431/06-07

від 06.06.2014

охорони навколишнього природного
середовища
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

105
№ 04669/08-32
паперова

Номер,
дата
адресата

№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Про погодження проекту "Будівництво
з`єднувального каналу для відновлення водного
сполучення Азовського моря з Молочним лиманом"
б/н
Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 10.06.2014
106
№ 04723/08-20
паперова

від 11.06.2014

107
№ 04737/08-35
паперова

від 10.06.2014
№

від 11.06.2014

№

СЕНЕНКО П.І.
Про продаж земельної ділянки
103

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛОБ"ЄДНАННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ
Про взяття на облік в податковій інспекції
підприємця Гараджа П.В.
513
Лист
Питання соціального захисту, зайнятості паперовий
населення, праці та заробітної плати

від 12.06.2014

108
№ 04745/08-32
паперова

від 05.06.2014

№

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про погашення заборгованості із заробітної
плати на ПАТ "АЗМОЛ"
12

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 12.06.2014
109
№ 04757/08-20
паперова

від 12.06.2014
110
№ 04763/08-22
паперова
від 12.06.2014

від 06.06.2014
№

від 12.06.2014
№

від 12.06.2014

ПП "ЗЕМЛЯКИ"
Про документацію із землеустрою
01/151

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
ВІДДІЛ ГУ ДЕРЖАВНОЇ ФЕЛЬД'ЄГЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про оплату платіжних доручень
0563/09
Лист
Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий
комплекс, транспорт і зв'язок
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ"ЯЗКУ
Про організацію автобусного маршруту

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

Номер,
дата
адресата

111
№ 04764/08-41
паперова
від 12.06.2014

№

112
№ 04775/08-20
паперова

№

від 04.06.2014

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
"Запоріжжя-Кушугумське кладовище"
1/6847

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Лист

ЛІНІЙНИЙ ВІДДІЛ НА СТАНЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
Про факти крадіжок в межах оперативної території
17
Лист

Правові питання

паперовий

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 13.06.2014
113
№ 04778/08-24
паперова

від 12.06.2014
№

ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК"
Про вирішення питання фінансування об’єкта
1560

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
від 13.06.2014

114
№ 04791/08-22
паперова

від 29.05.2014

№

КЕВ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про підключення гуртожитку до міських теплових
мереж
369

Лист

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
від 13.06.2014

від 12.06.2014

ОКП "Запоріжжяводоканал"
115
№ 04751/08-24
№
паперова

ФОП НАЛЮШНИЙ І.О.
Про затвердження тарифу на послуги з перевезення
пасажирів
03/719

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
116
паперова

від 12.06.2014
№ 04773/08-24

від 05.06.2014
№

Про погашення заборгованості з різниці в тарифах
03/750

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
від 13.06.2014
від 12.06.2014
Партії та громадські об'єднання
117
№ 04708/08-38
№
паперова

Про платежі КП "Бердянськводоканал"
08

Лист

Питання діяльності об'єднань громадян, паперовий

політичних блоків, партій та рухів
від 11.06.2014

від 10.06.2014

ГО "НОВОПРАВІЄ"
Про презентацію соціального проекту "Зворотній
зв"язок"

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
118
№ 04744/08-18
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
69/01

Тематика
Лист

Форма
зберігання
носій інформації
документа
Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 12.06.2014
119
№ 04762/08-37
паперова

від 29.05.2014
№

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про вирішення конфліктної ситуації
01/19

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій

120

від 12.06.2014

від 11.06.2014

№ 04806/08-27

№

від 13.06.2014

від 13.06.2014

Суди
121
№ 04619/08-43
паперова

№

МСК "ЗАПОРОЗЬКА СІЧ"
Про нагородження Кириченко С.П. (інші)
Лист

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

паперовий

паперова

ГО "КІМ"
Про проект Закону України "Про сільський та
сільський зелений туризм"
2-254

Лист

Питання виконання вироків, рішень,паперовий

ухвал судових органів, арбітражу
від 10.06.2014
122
№ 04639/08-43
паперова

від 02.06.2014
№

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про відкриття провадження по справі
317/969/14ц

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

123
№ 04640/08-43
паперова

від 10.06.2014

№

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 12.06.2014
за позовом до Плакущого В.М.
317/952/14ц

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

124
№ 04641/08-43
паперова

від 10.06.2014

№

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 24.06.2014
за позовом до Нагач О.В.
317/954/14ц

Лист
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян

від 10.06.2014

від 10.06.2014

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

Питання забезпечення законності,паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

125
№ 04642/08-43
паперова

Номер,
дата
адресата

№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
Судова повістка про виклик до суду на 24.06.2014
за позовом до Медведєва С.О.
317/945/14ц

Тематика

Лист

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

126
№ 04643/08-43
паперова

від 10.06.2014

№

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 24.06.2014
за позовом до Козиряцької Т.В.
317/938/14ц

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

127
№ 04644/08-43
паперова

від 10.06.2014

№

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 24.06.2014
за позовом до Петух А.С.
317/1018/14ц

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

128
№ 04646/08-43
паперова

від 10.06.2014

№

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 24.06.2014
за позовом до Бірюк С.О.
318/1471/14-ц

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

129
№ 04647/08-43
паперова

від 10.06.2014

130
№ 04687/08-43
паперова

від 05.06.2014

№

від 05.06.2014

№

КАМ`ЯНСЬКО ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 11.06.2014
за позовом до Черемисорвої Т.Г.
4240/14-вих
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про справу №315/434/14ц Н/П №2/315/232/14 до
Котухової В.В., Котухової М.А.
317/965/14-ц
Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
від 10.06.2014

Учбові заклади
131
№ 04712/08-26
паперова
від 11.06.2014

Номер,
дата
адресата
від 10.06.2014

№
від 11.06.2014

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
132
№ 04677/08-15
№
паперова
від 10.06.2014
133
№ 04771/08-15
паперова

від 06.06.2014
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 26.06.2014
за позовом до Доновської Н.В.
б/н

Лист

Освіта і наука

паперовий

ВП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КНУКіМ"
Про створення курсів підвищення кваліфікації
працівників

02-01/1675

Лист

АПК
(С.Пашинський) Про зняття з контролю Доручення
Президента України від 25.05.2012 № 1-1/1320
03-01/120
Лист

Ринкові відносини і реформування впаперовий

Питання соціального захисту, зайнятості паперовий

населення, праці та заробітної плати
від 13.06.2014

від 13.06.2014

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
134
№ 04662/08-36
№
паперова

(Г.Зубко) Про оновлення інформації щодо
регіональних штабів з розміщення громадян
України, які переселяються з тимчасово окупованої
території України та районів ведення
антитерористичної операції

667/01

Лист

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

служби
135
паперова

від 10.06.2014
№ 04692/08-47

від 06.06.2014
№

Про погодження стажування Кеди С.І.
629/01

від 11.06.2014

від 30.05.2014

Про можливість використання
програмно-апаратних комплексів (ПАКів)

Василівська райдержадміністрація
136
№ 04613/08-34
№
паперова

01-43/856

Лист

Питання інформаційних технологійпаперовий

Лист

Питання наслідків Чорнобильськоїпаперовий

катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
від 10.06.2014

від 05.06.2014

Про виділення паливно-мастильних матеріалів

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
137
№ 04614/08-45
паперова
від 10.06.2014
138
№ 04780/08-24
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
01-57/857

від 05.06.2014
№

Про оптимізацію документообігу
01-42/874

від 12.06.2014
№

Про стан полігону ТПВ
01-23/874

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Питання організаційної роботипаперовий

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
139
паперова

від 13.06.2014
№ 04781/08-20

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 13.06.2014
140
№ 04801/08-19
паперова

від 11.06.2014
№

Про оплату платіжних доручень
01-39/864

від 13.06.2014

від 06.06.2014

Про виключення з рейтингових показників напрямок
як "захист прав дитини"

Лист

Питання соціально-економічногопаперовий

розвитку

Великобілозерська райдержадміністрація
141
№ 04788/08-37
№
паперова

05-27/0371

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 13.06.2014

від 06.06.2014

Запорізька райдержадміністрація
142
№ 04697/08-20
№
паперова

Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"
Онофрійчук О.М.
01-15/0718

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 11.06.2014
143
№ 04730/08-36
паперова

від 02.06.2014
№

Про погашення заборгованості по заробітній платі
28/2014-к

від 11.06.2014
№ 04731/08-36

від 06.06.2014
№

Про продовження повноважень Кононченка Ю.А.
26/2014-к

від 11.06.2014
№ 04732/08-36

від 06.06.2014
№

Про продовження повноважень Васюка А.Г.
27/2014-к

Лист

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

служби
144
паперова

Лист

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

служби
145
паперова

Лист

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

Номер,
дата
адресата

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
служби

146
паперова

від 11.06.2014
№ 04765/08-20

від 06.06.2014
№

Про продовження повноважень Федорченко Г.Г.
01-16/0747

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 12.06.2014
від 10.06.2014
Мелітопольська райдержадміністрація
147
№ 04799/08-44
№
паперова

Про оплату робіт, проведену у 2013 році
01-43/231

Лист

Питання мобілізаційної та оборонноїпаперовий

роботи, робота митниць
від 13.06.2014
148
№ 04800/08-20
паперова
від 13.06.2014

від 10.06.2014
№
від 11.06.2014

Михайлівська райдержадміністрація
149
№ 04779/08-32
№
паперова

Про вирішення невідкладних проблемних питань
оборони району і міста
0702/01-20ф

Лист

паперовий

Про фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища
03-12/0326

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 13.06.2014
150
№ 04785/08-20
паперова

від 10.06.2014
№

Про внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок
03-12/0330

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 13.06.2014
від 01.06.2014
Новомиколаївська райдержадміністрація
151
№ 04725/08-20
№
паперова

Про додаткове виділення коштів
01-01-16/0491

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 11.06.2014

від 10.06.2014

Оріхівська райдержадміністрація

Про фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
152
№ 04661/08-20
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
01-08/580

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 10.06.2014

від 04.06.2014

Приазовська райдержадміністрація
153
№ 04734/08-37
№
паперова

Про погашення кредиторської заборгованості за
2013 рік
01-06/294

Лист

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

служби
від 11.06.2014
від 23.05.2014
Приморська райдержадміністрація
154
№ 04741/08-24
№
паперова

Про погодження стажування Клосубера О.Г.
01-20/0667

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
155
паперова

від 12.06.2014
№ 04748/08-20

від 10.06.2014
№

Про надання переліку об"єктів
01-20/0664

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 12.06.2014
156
№ 04787/08-37
паперова

від 06.06.2014
№

Про виділення коштів
01-36/0601

від 13.06.2014

від 29.05.2014

Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"
Чайці Н.В.

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій

Якимівська райдержадміністрація
157
№ 04706/08-20
№
паперова

01-07/26/0626

Лист

Фінансування, затвердження і виконання паперовий

бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 11.06.2014
від 10.06.2014 Про виділення коштів
РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
158
№ 04746/08-41
№
209
Лист
паперова
від 12.06.2014
від 06.06.2014 ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
Про призначення дільничого інспектора

Правові питання

паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
159
№ 04747/08-27
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
210

Тематика
Лист

Форма
зберігання
носій інформації
документа
Культура, туризм, засоби масовоїпаперовий

інформації та архівної справи
ТЕРНУВАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
Про повернення Будинку культури
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Головне фінансове управління
160
№ 04769/08-20
№
06-10/1256
Лист
Фінансування, затвердження і виконання паперовий
паперова
бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 13.06.2014
від 11.06.2014 Про надання інформації щодо прогнозних видатків
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Апеляційний суд Запорізької області
161
№ 04752/08-43
№
22ц/778/2763/14
Лист
Питання виконання вироків, рішень,паперовий
паперова
ухвал судових органів, арбітражу
від 12.06.2014
від 06.06.2014 Про апеляційну скаргу Гуденка В.О.
162
№ 04753/08-43
№
22ц/778/2763/14
Лист
Питання виконання вироків, рішень,паперовий
паперова
ухвал судових органів, арбітражу
від 12.06.2014
від 06.06.2014 Судова повістка про виклик до суду на 24.07.2014
Відділення Національної служби посередництва і примирення
163
№ 04792/08-35
№
01-08/01-10/36
Лист
Питання соціального захисту, зайнятості паперовий
паперова
населення, праці та заробітної плати
від 13.06.2014
від 13.06.2014 Про зняття з реєстрації п’ятої, сьомої та
дев’ятої вимог у колективному трудовому спорі
(конфлікті) між найманими працівниками ДП "ДПІ
"Запоріжцивільпроект" м. Запоріжжя та ДП "ДПІ
"Запоріжцивільпроект" м. Запоріжжя
Головне управління Державної казначейської служби у
Запорізькій області
164
№ 04616/08-20
№
07.2-09/444-6073
Лист
Фінансування, затвердження і виконання паперовий
паперова
бюджету, ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 10.06.2014
від 06.06.2014 Про стан використання субвенцій
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в
від 12.06.2014

від 06.06.2014

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
Запорізькій області
165
№ 04672/08-37
паперова

Номер,
дата
адресата

№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

3/2-2337

Тематика

Лист

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
166
паперова

від 10.06.2014
№ 04710/08-41

від 04.06.2014
№

Про нагородження Ігнатова О.І. (інші)
8/5-817

Лист

від 11.06.2014

від 10.06.2014

№

Про доцільність подальшого функціонування
громадських формувань з охорони громадського
порядку
3/2-2416

Лист

від 12.06.2014
№ 04805/08-41

від 11.06.2014
№

Про нагородження Варченка Р.В. (інші)
19/2-1167

від 13.06.2014

від 12.06.2014

Про поновлення охорони КУ "Запорізький
обласний художній музей" ЗОР

167
№ 04738/08-37
паперова

Правові питання

паперовий

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
168
паперова

ДП "Придніпровська залізниця"
169
№ 04767/08-22
№
паперова

ЕЕ-1674

Лист

Лист

Правові питання

паперовий

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
від 12.06.2014

від 06.06.2014

Запорізький обласний військовий комісаріат
170
№ 04797/08-37
№
паперова

ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу
споживання електричної потужності на липень
2014 року
499

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
171
паперова

від 13.06.2014
№ 04798/08-37

від 13.06.2014
№

Про нагородження Мойко О.О. (інші)
495

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 13.06.2014
від 13.06.2014 Про нагородження Логвінова М.О.
Запорізький обласний союз промисловців і підприємців
(роботодавців) "Потенціал"
172
№ 04685/08-37
№
47-р
паперова

Лист
Державних премій

від 10.06.2014

від 10.06.2014

Про нагородження Осіпова М.Я.

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА
173
№ 04686/08-37
паперова

Номер,
дата
адресата
№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
46-р

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика
Лист

Питання нагород, присвоєння звань,паперовий

Державних премій
від 10.06.2014
від 10.06.2014 Про нагородження Поплавки М.М.
Запорізький окружний адміністративний суд
174
№ 04645/08-43
№
808/2892/14/1722
паперова

Лист

Питання забезпечення законності,паперовий

охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
від 10.06.2014

від 05.06.2014

Інші територіальні обласні органи
175
№ 04698/08-24
№
паперова
від 11.06.2014

від 03.06.2014

Прокуратура Запорізької області
176
№ 04665/08-41
№
паперова
від 10.06.2014
від 06.06.2014

Про копію ухвали щодо справи від 04.06.2014
№808/2892/14
48/Т-936

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий

містобудування та архітектура
ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Про кандидатуру до складу обласного штабу
07/1/1-1719вих-1

Подання

Правові питання

паперовий

Про усунення порушень Закону України "Про
місцеві державні адміністрації", причин та умов що
їм сприяли
07/2-367вих-14
Лист

Правові питання

паперовий

Про перевірку діяльності ДП "Бердянський
морський торговельний порт"
50р

Правові питання

паперовий

ПРОКУРАТУРА З НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ
Про передачу завершеного будівництвом об"єкту
50р
Лист

Правові питання

паперовий

Правові питання

паперовий

Правові питання

паперовий

177
№ 04714/08-41
паперова
від 11.06.2014

№

178
№ 04739/08-41
паперова
від 12.06.2014

№

179
№ 04740/08-41
паперова
від 12.06.2014

№

180
№ 04766/08-41
паперова
від 12.06.2014
181
№ 04768/08-41
паперова
від 13.06.2014

№

ПРОКУРАТУРА З НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ
Про обстеження залізничних переїздів
07/1/1-2928-13
Лист

від 11.06.2014
№

Про звернення Бедлецького Г.В.
07/1/1-177вих-14

від 12.06.2014

Про надання інформації щодо діяльності ГО

від 10.06.2014

від 06.06.2014

від 06.06.2014

Лист

Лист

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

182
№ 04803/08-41
паперова
від 13.06.2014

Номер,
дата
адресата

№

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)
"Всеукраїнський громадський рух "Український
вибір"
19-р

Про звернення ТОВ "Акос" щодо ситуації, яка
склалась під час роботи кафе "Баракуда", м.
Бердянськ
Регіональне відділення Фонду державного майна
183
№ 04694/08-21
№
02-13-03787
паперова

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Лист

Правові питання

паперовий

від 11.06.2014

Лист

Управління майном, приватизаціяпаперовий

комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
від 11.06.2014
184
№ 04722/08-21
паперова

від 05.06.2014
№

Про продовження терміну дії договору оренди
державного нерухомого майна
02-11-03860

Лист

Управління майном, приватизаціяпаперовий

комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
від 11.06.2014

від 10.06.2014

Про надання кандидатури до складу постійно діючої
комісії
Територіальне управління Держінспекції з енергозбереження по
Запорізькій області
185
№ 04688/08-22
№
032-16/10-2014
Лист
паперова
комплекс, транспорт і зв'язок
від 10.06.2014
від 30.05.2014 Про Графік переведення підприємств на резервні
види палива
Управління державної служби Головдержслужби України
186
№ 04651/08-36
№
128/ТО0810-14
Лист
паперова
служби
від 10.06.2014
від 06.06.2014 Про відзначення учасників ІІ туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний
службовець"
Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС
України в Запорізькій області
187
№ 04774/08-41
№
90/6-2883
Лист
паперова
від 13.06.2014
від 03.06.2014 Про вчинення правопорушення

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

Правові питання

паперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

Номер,
дата
адресата

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
188
№ 04638/08-49
№
2/1-397
паперова
від 10.06.2014
від 09.06.2014 Про функціонування блокпостів на автомобільних
шляхах
189
№ 04759/08-49
№
59/5/1-597дск
паперова
від 12.06.2014
від 11.06.2014 Про директора ДП "Бердянський морський
торговельний порт"
Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області
190
№ 04663/08-22
№
1598/6/59-14
паперова

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Тематика

Лист

Правові питання

паперовий

Лист

Правові питання

паперовий

Лист

Промисловість, паливно-енергетичнийпаперовий

комплекс, транспорт і зв'язок
від 10.06.2014

від 02.06.2014

Про внесення змін до розкладу руху транспортних
засобів
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
191
№ 04703/08-36
№
15-10/17262
паперова

Лист

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

служби
від 11.06.2014
від 06.06.2014 Про погодження звільнення Калашника Е.В.
Державна служба з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
192
№ 04654/08-21
№
4520/0/20-14
паперова

Лист

Управління майном, приватизаціяпаперовий

комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
від 10.06.2014
від 04.06.2014 Про видачу документів дозвільного характеру
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України
193
№ 04621/08-33
№
1121/07-14
паперова

Лист

Питання землі, природних ресурсів,паперовий

охорони навколишнього природного
середовища
від 10.06.2014
від 21.05.2014 Про інвестиційну привабливість регіонів
Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України
194
№ 04659/08-47
№
1/06-1-362
Лист
паперова
від 10.06.2014
від 05.06.2014 Про надання інформації щодо стану інформатизації

Питання інформаційних технологійпаперовий

№ Джерело інформації
(адресат)
з/п
номер та дата ОДА

Номер,
дата
адресата

Вид документа, короткий зміст

Тип,

(ключові слова)

в Україні
Національне агентство України з питань державної служби
195
№ 04756/08-36
№
81/80/22-14
паперова

Тематика

Лист

Форма
зберігання
носій інформації
документа

Питання кадрової роботи та державноїпаперовий

служби
від 12.06.2014

від 06.06.2014

Рада національної безпеки і оборони України
196
№ 04727/08-45
№
паперова
від 11.06.2014
від 06.06.2014

Про надання інформації щодо стану кадрової
роботи
941/2-5-1

Лист

Про перенесення термінів виконання Указів
Президента України

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

Питання організаційної роботипаперовий

