
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.06.14 по 27.06.14

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

04989/08-01 Постанова1329-VII
Про вжиття заходів для посилення рівня захисту 
державного кордону України

1
17.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04990/08-01 Закон України1283-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо паркування транспортних засобів

2
29.05.2014від

№
від 23.06.2014
№ паперовий паперова

04991/08-01 Закон України1313-VII
Про внесення змін до законів України щодо 
боротьби з тероризмом

3
05.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04992/08-01 Постанова1331-VII
Про Заяву ВРУ "Про утиски та недотримання прав 
українців у Росії та невідкладні заходи щодо 
задоволення національно-культурних та мовних 
потреб закордонних українців"

4
17.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04993/08-01 Закон України1303-VII
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення безпечної експлуатації 
сільськогосподарської техніки

5
03.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04994/08-01 Постанова1332-VII
Про Звернення ВРУ до Міжнародної Федерації 
Журналістів, Європейської Федерації Журналістів, 
Асоціації Європейських журналістів, МО 
"Репортери без кордонів", МОК щодо 
інформаційно-психологічної агресії, що 
здійснюється ЗМІ РФ проти України

6
17.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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(адресат)
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05152/08-01 Закон України1318-VII
Про внесення зміни до пункту 9 розділу II 
"Прикінцеві положення" Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України"

7
05.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05153/08-01 Постанова1330-VII
Про відзначення 150-річчя з дня народження 
митрополита Української Греко-Католицької 
Церкви Андрея Шептицького

8
18.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05154/08-01 Постанова1522-VII
Про відзначення 100-річчя з часу заснування 
Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка

9
18.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05155/08-01 Постанова1520-VII
Про встановлення мораторію на закриття 
загальноосвітніх навчальних закладів державної і 
комунальної форм власності

10
18.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05156/08-01 Закон України1316-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей"

11
05.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05157/08-01 Постанова1377-VII
Про призначення позачергових виборів 
Орлянського сільського голови (Орлянська 
сільська рада Василівського району Запорізької 
області)

12
17.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05158/08-01 Постанова1376-VII
Про призначення позачергових виборів 
Володимирського сільського голови 
(Володимирська сільська рада Запорізького району 
Запорізької області)

13
17.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

2
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05159/08-01 Постанова1375-VII
Про призначення позачергових виборів 
Георгіївського сільського голови (Георіївська 
сільська рада Приазовського району Запорізької 
області)

14
17.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

05166/08-01 Постанова1521-VII
Про Рекомендації парламентських слухань про 
становище молоді в Україні на тему : "Участь 
молоді в суспільному житті: економічна 
активність"

15
18.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

04974/08-10 Депутатське звернення3832-102-102/М
НДУ МОСКАЛЬ Г.Г.
Про надання інформації щодо учасників 
"АнтиМайдану"

16
18.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

05036/08-32 Лист406
ГО " ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ 
ТА РИБАЛОК"
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями в Запорізькому районі

17
17.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Заявник

05138/08-32 Листб/н
АКИМЕНКО Н.І.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

18
26.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05057/08-32 Лист86-1/14-202-1
ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД"
Про надання дозволу на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі

19
12.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05073/08-35 Лист440/01-12
ВСЕУКРАЇНСЬЕКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
Про направлення інвалідів на професійну 
реабілітацію до Центру

20
13.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05076/08-24 Лист15-1
ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

21
15.05.2014від

№
від 24.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05094/08-32 Лист260/255
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВААЛЬНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ
Про надання інформації щодо земельних ділянок

22
17.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05125/08-43 Лист908/2847/13
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу ТОВ "Лісова поляна"

23
17.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05175/08-21 Лист1006-05
ТОВАРНА БІРЖА "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА"
Про надання допомоги в проведенні аукціонів з 
продажу майна

24
10.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Релігійні організації

05139/08-26 Лист80/Д
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА
Про надання фінансової допомоги на утримання 
приватної школи

25
23.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

04998/08-18 Лист1093-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 20.06.2014

26
21.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

04999/08-18 Лист1089-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 19.06.2014

27
20.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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05089/08-18 Лист1097-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21-22.06.2014

28
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05090/08-18 Лист1107-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23.06.2014

29
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05091/08-18 Лист1110-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16-22.06.2014

30
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05129/08-18 Лист1116-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24.06.2014

31
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

04983/08-04 Витяг з протоколуВП 39
(Яценюк) Про визнання таким, що втратило 
чинність рішення від 07.07.2010 (протокол № 32)

32
18.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04984/08-09 Доручення3591/18/1-14
(В.Ярема) Про підготовку проекту постанови КМУ 
щодо внесення змін до постанови КМУ від 
16.02.1998 № 174

33
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04985/08-09 Доручення31781/8/1-13
Про надання інформації щодо стану виконання 
розпорядження КМУ від 12.07.2012 № 655-р

34
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04986/08-09 Доручення22206/1/1-14
(В.Гройсман) Про забезпечення житлом 
військовослужбовців

35
21.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

04987/08-09 Доручення21551/1/1-14
(А.Яценюк) Про стан додержання законодавства, 
спрямованого на захист суспільної моралі, 
запобігання  поширенню продукції, яка негативно 
впливає на формування свідомості дітей

36
20.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
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04995/08-09 Доручення23273/0/1-13
(О.Сич) Про надання відомостей ЗМІ, які 
утримуються за рахунок коштів державного і 
місцевих бюджетів

37
23.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05039/08-04 Витяг з протоколуВП 37
(А.Яценюк) 6.3. Рішення з окремих питань щодо 
створення єдиної бази даних

38
11.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05040/08-09 Доручення21390/1/1-14
(В.Гройсман) Про надання пропозицій до 
законодавства

39
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05041/08-09 Доручення20946/1/1-14
(В.Гройсман) Про вирішення проблемних питань, 
пов`язаних з будівництвом автотранспортної 
магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя

40
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05042/08-09 Доручення22455/1/1-14
(О.Паракуда) Про звернення Михайлівської 
сільради Вільнянського р-ну щодо виділення 
коштів

41
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05043/08-09 Доручення22405/1/1-14
(А.Яценюк) Про відзначення 18-ї річниці 
Конституції України

42
22.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05044/08-09 Доручення21940/1/1-14
(В.Гройсман) Про забезпечення розміщення 
громадян, які переселяються

43
21.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ паперовий паперова

05045/08-09 Доручення47369/8/1-13
(О.Сич) Про Національний проект "Відкритий світ"

44
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05078/08-03 Розпорядження574-р
Про затвердження плану заходів з відзначення у 
2014 році Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв 
війни в Україні

45
18.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05079/08-03 Розпорядження575-р
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
01.04.2014 № 332

46
11.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05080/08-03 Розпорядження582-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні

47
25.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05081/08-04 Протокол наради 
(засідання)

23338/0/1-14
(В.Гройсман) Протокол засідання Антикризового 
енергетичного штабу 20.06.2014

48
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05082/08-09 Доручення13830/5/1-14
(В.Гройсман) Про розміщення картотек 
реєстраційного обліку місця 
проживання/перебування фізичних осіб в центрах 
надання адмінпослуг

49
21.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05083/08-09 Доручення22231/1/1-14
(В.Гройсман) Про надання в постійне користування 
земельних ділянок

50
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05084/08-16 Лист7933/0/2-14
(О.Паракуда) Про ліквідацію  Приазовського 
національного природного парку

51
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05131/08-03 Розпорядження588-р
Про питання соціального забезпечення громадян 
України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції

52
11.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05132/08-09 Доручення23680/0/1-14
(А.Яценюк) Про моніторинг надання допомоги 
переселенцям

53
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05133/08-09 Доручення21520/1/1-14
(А.Яценюк) Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення 
оборонно-мобілізаційних питань під час 
проведення мобілізації

54
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05134/08-09 Доручення21951/1/1-14
(О.Сич) Про перенесення перевірки

55
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05135/08-09 Доручення21164/3/1-14
(В.Гройсман) Про реалізацію Концепції 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади

56
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05151/08-03 Розпорядження591-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні

57
18.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05160/08-09 Доручення22141/1/1-14
(А.Яценюк) Про Рекомендації парламентських 
слухань на тему: "Т.Шевченко як постать світового 
значення (до 200 річчя з дня народження)"

58
26.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05161/08-09 Доручення22292/1/1-14
(О.Сич) Про забезпечення житлом 
військовослужбовців

59
24.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05162/08-09 Доручення21831/1/1-14
(А.Яценюк) Про результати аудиту використання 
субвенції на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах

60
25.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

04976/08-32 Лист5/3-14/7190-14
Про засідання конкурсної комісії 01.07.2014

61
16.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05061/08-32 Лист5/3-9/7380-14
Про організацію діяльності адміністрацій територій 
та об`єктів природно-заповідного фонду та їх 
служб державної охорони

62
19.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05086/08-32 Лист11-02/469-14
Про ключові проблеми міст у сфері охорони 
навколишнього природного середовища

63
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05164/08-32 Лист5/1-6/7737-14
СЕМІНАР 11.07.2014
Про участь у семінарі

64
26.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04975/08-33 Лист4022-06/20476-0
Про ППС "Басейн Чорного моря" ЄІС 2014-2020

65
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05029/08-23 Лист2722-08/20978-0
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 22.08.2012 № 655-р

66
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05033/08-19 Лист2822-06/20843-0
Про надання інформації щодо ключових проблем 
міст - обласних центрів

67
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05072/08-21 Лист2522-06/21156-0
Про підготовку адміністраторів центрів надання 
адміністративних послуг

68
24.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05171/08-25 Лист3501-05/21585-0
Про забезпечення сіллю

69
26.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05064/08-22 Лист6501/510-14
Про обмеження руху великовагового 
автотранспорту

70
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05170/08-37 Лист4104/10.2
Про нагородження Надтоки О.О.

71
23.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05047/08-28 Лист04.03.31/16961
Про перелік документів

72
19.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04973/08-24 Протокол наради 
(засідання)

б/н
Про протокол доручень робочої наради 17.06.2014

73
17.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05062/08-29 Лист7/19-7229
Про зняття з контролю листів Мінрегіону від 
19.09.2013 № 7/19-14686 та від 06.12.2013 № 
7/19-19292

74
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05085/08-33 Лист7/12-7435
Про підготовку до проведення 
українсько-китайських консультацій

75
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05087/08-22 Лист7/11-7377
Про скорочення споживання природного газу

76
20.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05108/08-24 Лист7/6-7508
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.07.2014
Про участь у селекторній нараді

77
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05137/08-37 Лист7/13-7536
Про надання кандидатур для нагородження

78
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05177/08-24 Лист7/10-7578
Про протокол доручень робочої наради 17.06.2014

79
25.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04997/08-35 Лист6482/0/14-14/081
Про надання інформації щодо розміщення 
населення, яке прибуває з району проведення 
антитерористичної операціі

80
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05031/08-46 Лист6616/0/14-14/012
Про вирішення питання щодо службового житла

81
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

05032/08-29 Лист6571/0/14-14/57
Про стан виконання Державної цільової соціальної 
програми підтримки сім`ї до 2016 року

82
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05048/08-35 Лист6588/0/14-14/039
Про надання дозволів на право користування 
пільгами з оподаткування організаціям та 
підприємствам, які засновані ГО інвалідів

83
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05058/08-35 Лист6138/0/14-14/19
Про заборгованість із заробітної плати 

84
12.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05063/08-35 Лист6400/0/14-14/19
Про надання інформації щодо опіки і піклування 
над повнолітніми недієздатними особами та 
особами, дієздатність яких обмежена

85
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05060/08-20 Лист31-04120-15-5/1
Про результативні показники бюджетних програм

86
17.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05118/08-20 Лист31-07010-05-21/
Про формування показників бюджету на 2015 рік

87
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

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

05116/08-27 Лист10.2-14/451
Про забезпечення інформаційним бюлетенем 
"Офіційний вісник України"

88
18.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05140/08-29 Лист01-3417/46
Про проведення психологічної реабілітації та 
адаптації дітей

89
10.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05141/08-35 Лист01-3723/45
Про додаткове виділення кімнат в гуртожитках для 
вимушених переселенців

90
23.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05075/08-24 Лист30
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про роботу Інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю

91
16.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05093/08-22 ЛистКо-558/1
Про стан справ на ТОВ "НТВ" 

92
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

05004/08-37 Лист01-3688/23
Про нагородження Іванова Ю.М.

93
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05009/08-20 Лист01-3662/26
Про проведення видатків у рахунок сплати єдиного 
соціального внеску, податків та зборів до 
державного та місцевих бюджетів з дотримання 
принципу не змінення залишку єдиного 
казначейського рахунку на кінець операційного дня 
через органи Казначейської служби

94
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

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

05100/08-37 Лист02-39/525-3
Про нагородження Мінька С.А.

95
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька міська рада

05034/08-37 Лист1107/21-10
Про нагородження Зайцева О.М.

96
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ
Молочанська міська рада

05121/08-28 Лист233/2-02
Про лікування хворих з хронічною нирковою 
недостатністю

97
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04979/08-10 Депутатське звернення07
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про звернення трудового колективу КЗ 
"Новомиколаївська спеціалізована загальноосвітня 
школа-інтернат "Паросток" ЗОР щодо завершення 
будівництва котельні

98
20.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05143/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КИШКО М.Л.  (Ніколенку О.В.) 
Про вирішення спірних питань

99
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

05144/08-10 Депутатське звернення23
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо видатків

100
26.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05145/08-10 Депутатське звернення22
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації постійної комісії

101
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

13



№
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

"Запоріжкокс"

05005/08-37 Лист9/828
Про нагородження Кравченко В.Ю. (інші)

102
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

05110/08-37 Лист07/2049377
Про нагородження Бєлкіна І.Е. (інші)

103
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

05178/08-37 Лист1/09-15-262
Про нагородження Златова О.А.

104
25.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05071/08-37 ЛистЛВ/02-1362
Про нагородження Маслєннікова А.М.

105
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

05120/08-38 Лист29
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕМД ЗО"
Про "сепаратизм" у діях адміністрації ШМД

106
26.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Господарський суд

05104/08-43 Лист908/1408/14
Про розгляд судової справи 08.07.2014 

107
19.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізька АЕС

05006/08-22 Лист63-13/13977
Про приведення у належний стан залізничного 
переїзду

108
18.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

05000/08-22 ЛистДНМІ-02-51/320
Про стан справ з використання вагонів на під`їзних 
коліях промислових підприємств за 5 місяців 2014 
року

109
16.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05001/08-22 ЛистДНМІ-02-51/321
Про стан справ з використання вагонів на під`їзних 
коліях промислових підприємств у травні 2014 
року

110
16.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04982/08-22 Лист107-Л
ТОВ "МЗАтЗ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

111
20.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05010/08-32 Лист47/14
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про внесення змін і продовження договору оренди 
землі

112
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05030/08-24 Лист626
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про розгляд питання щодо погашення 
заборгованості за рахунок різниці в тарифах

113
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05035/08-37 Лист138
ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"
Про нагородження Губарєва А.В. (інші)

114
19.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05037/08-21 Лист78
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про інвентаризаційну відомість державного майна, 
що знаходиться на балансі підприємства станом на 
01.06.2014

115
17.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05068/08-22 Лист18/06-14
ТОВ "РИКОР ПРОМ"
Про обстеження промислового майданчика

116
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05069/08-22 Лист24/06-14
ТОВ "АЄ ГРУПП"
Про обстеження промислового майданчика

117
24.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
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

05070/08-22 Лист259
ТОВ "ТВІНС-СЕРВІС ЛТД"
Про обстеження промислового майданчика

118
17.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05095/08-32 Лист37
ПП "СЛАВУТИЧ-ТАРА"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

119
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05109/08-24 Лист0256/06
ВП "ТЕПЛОСІНТЕЗ"
Про підготовку до впровадження проекту

120
25.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05112/08-33 Лист25/2
ТОВ "АРТ-09"
Про розгляд заявки щодо участі у відборі 
інвестиційних проектів

121
25.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05113/08-33 Лист25/1
ТОВ "АРТ-09"
Про проведення державної експертизи щодо 
відповідності вимогам законодавства 
інвестиційного проекту

122
25.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05011/08-32 Лист372
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

123
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05012/08-32 Лист371
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

124
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05013/08-32 Лист370
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

125
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05014/08-32 Лист369
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

126
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05015/08-32 Лист368
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

127
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05016/08-32 Лист367
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

128
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05017/08-32 Лист366
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

129
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05018/08-32 Лист365
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

130
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05019/08-32 Лист364
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

131
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05020/08-32 Лист363
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

132
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05021/08-32 Лист362
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 
(ДП "ПРИМОРСЬКИЙ ЛІСГОСП")
Про затвердження технічної документації щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі

133
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05077/08-24 Лист1933
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

134
24.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05099/08-37 Лист01/2601
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Левчук М.В.

135
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05122/08-27 Лист22
КП "ДРУКАРНЯ" ГРР
Про проблемне питання щодо оподаткування

136
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05148/08-23 Лист104
ДП "ДГ "СОЦЗЕМЛЕРОБСТВО"
Про ситуацію з посівами озимих культур

137
20.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05149/08-24 Лист8
ГО "БІЛОРЕЦЬКЕ-2011"
Про надання дозволу на скид шахтних вод

138
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

04980/08-36 Лист06/18
Про недопустимість призначення Ковальчука І.М. 
та Проніної С.М.

139
17.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05050/08-38 Листб/н
Про припинення повноважень Межейко В.І.

140
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

18



№
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

05051/08-38 Лист06/19
Про зміни в складі Народної ради

141
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05169/08-27 Листб/н
ЗОО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ 
СВОБОДА
Про встановлення пам`ятної дошки

142
20.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

05022/08-43 Лист2/331/63/14-Ск
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про судовий запит щодо позовної заяви Цокур О.В.

143
12.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05023/08-43 Лист4614/14-вих
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду у справах 317/960/14-ц, 
317/955/14-ц, 317/933/14-ц, 317/906/14-ц

144
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05024/08-43 Лист317/969/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про виклик до суду 14.07.2014 у справі Плачущого 
В.М.

145
24.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05025/08-43 Лист46/0/14-2/317/62
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду від 13.06.2014 
№317/934/14-ц №п2-/317/625/2014

146
16.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05027/08-43 Лист4507/14-вих
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про проведення судового засідання 07.07.2014 
щодо справ 315/434/14-ц та Н/П №2/315/232/14

147
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05102/08-43 Лист2-271
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про проведення 13.08.2014 судового засідання

148
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05103/08-43 Лист2/318/359/2014
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ 
СУД
Про рішення суду по справі №318/1471/14-ц

149
17.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05124/08-43 Лист808/1561/14/100
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Ведмідь В.М.

150
23.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Учбові заклади

05123/08-18 Листб/н
КУ "ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА 
ШКОЛА"
Про вирішення конфліктної ситуації

151
26.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04988/08-15 Лист02-01/1718
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю аб.3 п.2 рішення 
Ради регіонів від 15.09.2011 

152
21.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05114/08-15 Лист02-01/1727
(Б.Ложкін) Про відзначення 28.06.2014 18-ї річниці 
Конституції України

153
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05115/08-15 Лист03-01/132
(Г.Зубко) Про розміщення соціальної реклами

154
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05136/08-15 Лист03-01/131
(Г.Зубко) Про передплату "Офіційного вісника 
Президента України"

155
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05163/08-15 Лист41-01/1874
(О.Рафальський) Про продовження виконання 
завдань, визначених аб.4 п.1 та п.4 ст.2 Указу 
Президента України від 29.05.2009 № 378

156
26.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

20



№
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

05147/08-45 Лист01-48/903
Про надання пропозицій щодо змін до чинного 
законодавства

157
20.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05174/08-45 Лист01-48/919
Про впорядкування викликів щодо участі у заходах 
ОДА

158
24.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05179/08-24 Лист01-34/918
Про співробітництво

159
24.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

05028/08-36 Лист01-01-31/514
Про погодження звільнення Голоти Ю.В.

160
19.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05105/08-20 Лист0508/05-02
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

161
18.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05126/08-36 Лист01-01-29/0567
Про погодження призначення Ляшенка В.А.

162
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05176/08-20 Лист1193/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

163
24.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

05002/08-36 Лист01-24/633
Про погодження призначення Крупія С.В.

164
19.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

21



№
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

05146/08-18 Лист01-48/0736
Про перелік проблемних питань

165
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05003/08-36 Лист01-07/0245
Про погодження призначення Журавель А.А.

166
20.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05096/08-32 Лист61-35/0573
Про незаконний видобуток корисних копалин

167
13.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05098/08-22 Лист61-35/0599
Про попередню оплату за приєднання насосної 
станції до електричних мереж

168
20.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05142/08-32 Лист61-35/0625
Про погодження мисливських угідь

169
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

05128/08-37 Лист0748/01-15/06
Про нагородження Коцюби В.Ю., Куліка Ю.В.

170
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05074/08-20 Лист120
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

171
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05111/08-32 Лист02-05-12/41
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації встановлення меж земельної ділянки 
заказника "Схил балки"

172
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

22



№
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

Департамент охорони здоров`я

05097/08-47 Лист01-2к/1629
Про налагодження системи контролю

173
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05101/08-37 Лист01-ВК/1632
Про нагородження Конька О.В.

174
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05127/08-37 Лист01-ВК/1649
Про присвоєння почесного звання Воронцовій Л.Л.

175
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Служба у справах дітей

05180/08-36 Лист01-12/0749
Про продовження терміну дії контрактів

176
27.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління держземагентства у Запорізькій області

05052/08-32 Лист21-8-0.2-4438/2-
Про надання списків громадян

177
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

05054/08-41 Лист12/478
Про виділення коштів

178
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05088/08-37 Лист6/5780
Про нагородження Коробова О.М. (інші)

179
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

05026/08-43 Лист10838
ВДВС ПРИМОРСЬКОГО РУЮ
Про постанову державного виконавця щодо 
відкриття виконавчого провадження 

180
18.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області
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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

05119/08-23 Лист336/01-15
Про порушення вимог законодавства ТОВ 
"Вільнянський елеватор"

181
23.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

04996/08-41 Лист07/1/1-1879вих-
Про проведення перевірки у сфері безпеки 
держави,  її територіальної цілісності,...

182
23.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05007/08-41 Лист19-5997-11
Про вирішення конфліктної ситуації

183
20.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05008/08-41 Лист19-5997-11
Про вирішення конфліктної ситуації

184
20.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05053/08-41 Лист07/1/1-1869вих-
Про проведення перевірки за зверненням Левченко 
В.М.

185
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05106/08-41 Лист19-р
Про звернення Бердянського міського комітету по 
запобіганню та протидії корупції щодо діяльності 
КП "Архітектурно-планувальне бюро " БМР

186
23.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05165/08-41 Лист19-р
Про звернення ТОВ "Енергозбереження" щодо 
вирішення конфліктної ситуації

187
25.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05167/08-41 Лист19-5997-11
Про звернення Бердянського міського комітету по 
запобіганню та протидії корупції щодо роботи 
управління  містобудування та архітектури 
Бердянського міськвиконкому

188
25.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05168/08-41 Лист19-5997-11
Про звернення Бердянського міського комітету по 
запобіганню та протидії корупції щодо роботи 
управління  містобудування та архітектури 
Бердянського міськвиконкому

189
25.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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Форма зберігання 
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Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

05049/08-45 Лист2301/07-5179
Про погодження плану роботи Управління

190
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

05150/08-41 Лист59/6/1-678нт
Про надання кандидатури до складу комісії

191
20.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05130/08-39 Лист21-28-2844
Про надання роз`яснень щодо використання 
персональний даних виборців

192
24.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

05046/08-23 Лист136-29/06-5660
Про надання інформації щодо виконання п.8 
розпорядження КМУ від 21.11.2013 № 975-р

193
23.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Генеральна прокуратура

05038/08-41 Лист17/1/3-32863-14
Про надання інформації щодо ПрАТ"Завод 
напівпровідників"

194
17.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

04981/08-36 Лист15-10/17935
Про погодження призначення Шиба В.Р.

195
18.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція України з контролю за цінами

05173/08-20 Лист100-702-12/5396
Про граничні торговельні надбавки

196
20.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України
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№
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

05059/08-35 Лист4631/0/7.1-4/6/1
Про стан виробничого травматизму в 
соціально-культурній сфері

197
12.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

05065/08-35 Лист1470/02/222-14
Про надання інформації щодо виконання 
регіональних та місцевих меморандумів

198
17.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05117/08-27 Лист1567/01/221-14
Про надання інформації щодо плану заходів з 
відзначення у 2014 році Дня скорботи і вшанування 
пам`яті жертв війни в Україні

199
25.06.2014від

№
від 26.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05172/08-35 Лист1561/01/212-14
Про відзначення Міжнародного дня інвалідів в 
Україні

200
25.06.2014від

№
від 27.06.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

04977/08-21 Лист4927/0/20-14
Про потребу в бланках ліцензії єдиного зразка на 
2015 рік

201
18.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04978/08-21 Лист4928/0/20-14
Про надання інформації до Єдиного ліцензійного 
реєстру

202
18.06.2014від

№
від 23.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05066/08-34 Лист01-7419/263
Про комплексну перевірку реалізації державної 
політики у сфері цивільного захисту населення і 
територій (07-17.07.2014)

203
11.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

05067/08-34 Лист02-7611/171
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Плану реагування на надзвичайні 
ситуації державного рівня"

204
16.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

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

05107/08-28 Лист22.2/1930/КВ
НАРАДА 02-03.07.2014
Про участь у нараді

205
24.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

05092/08-23 Наказ135
Про затвердження складу комісії з розгляду заявок 
користувачів на виділення квот для спеціального 
використання водних біоресурсів на водних 
об`єктах загальнодержавного значення

206
18.06.2014від

№
від 25.06.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05056/08-27 Лист2578/27/4
Про оголошення конкурсу на здобуття щорічної 
премії Президента України "Українська книжка 
року"

207
20.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Фонд державного майна України

05055/08-21 Лист10-16-7560
Про надання інформації щодо об`єктів державної 
власності, що можуть передаватися в оренду

208
17.06.2014від

№
від 24.06.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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