
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.07.14 по 04.07.14

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

05328/08-01 Закон України1325-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний земельний кадастр" щодо скасування 
плати за внесення відомостей до Державного 
земельного кадастру та змін до них

1
05.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05329/08-01 Закон України1295-VII
Про внесення зміни до статті 13 Закону України 
"Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо 
встановлення віку дітей, які перебувають у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку разом із 
батьками

2
03.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05330/08-01 Закон України1324-VII
Про внесення змін до деяких законів України про 
освіту щодо організації інклюзивного навчання

3
05.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05331/08-01 Закон України1319-VII
Про внесення змін до статті 34 Закону України 
"Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності"

4
05.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05332/08-01 Закон України1322-VII
Про внесення змін до Закону України "Про 
рекламу"

5
05.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05333/08-01 Закон України1314-VII
Про метрологію та метрологічну діяльність

6
05.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05334/08-01 Закон України1315-VII
Про стандартизацію

7
05.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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Комітети Верховної Ради України

05208/08-14 Лист04-17/12-448
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ ЧАЕС
Про екологічну ситуацію в Мелітопольському 
районі Запорізької області

8
23.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

05207/08-10 Депутатське звернення092/VII-о
НДУ ЗУБЧЕВСЬКИЙ О.П.
Про масові заходи у м. Запоріжжя 13.04.2014

9
23.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05239/08-10 Депутатське звернення446/7
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про звернення Кулінка І.М. щодо надання 
сприяння в створенні дитячого будинку сімейного 
типу

10
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05283/08-10 Депутатське звернення04/06/14/693
НДУ ГРИЦЕНКО А.С.
Про звернення Дьяченко Л.О. щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування

11
23.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05300/08-10 Депутатське звернення04-26
НДУ ДУДКА О.І.  (Гончаруку П.А.)
Про поліпшення транспортного обслуговування

12
25.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

05195/08-44 Лист06/10
ТОВ "ДЕМІУРГ"
Про співробітництво

13
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05218/08-32 Листб/н
ЛАВРИК В.П.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

14
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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05219/08-32 Листб/н
ПУТРЯ О.І.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

15
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05220/08-32 Листб/н
АВРАМЕНКО О.П.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

16
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05221/08-32 Листб/н
КНИРІК І.В.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

17
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05222/08-32 Листб/н
ІВЖЕНКО М.Н.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

18
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05223/08-32 Листб/н
ГУСЄВ Ю.В.
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі

19
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05294/08-22 Лист02-205
ТОВ "КОРОНА-2000"
Про співробітництво з ЗДП "Кремнійполімер"

20
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05299/08-29 Лист07-1089
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Про привітання призерів чемпіонату Європи з 
легкої атлетики від Запорізької області

21
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
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05302/08-33 Лист132-1-2014
ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
Про участь у Економічному Форумі 02-04 вересня 
у Криниці Здруй 

22
09.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05304/08-32 Листб/н
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"
Про пропозиції щодо поліпшення стану Молочного 
лиману

23
23.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05305/08-36 Лист05-02/55
РАДА ГОЛІВ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
Про можливість здобуття кваліфікації магістра за 
програмою "Державне управління економікою"

24
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Посольства

05194/08-44 Лист61326/16-230-11
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
ЛЮБЛІНІ
Про перевезення через польсько-український 
кордон товарів подвійного призначення

25
30.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05235/08-18 Лист1139-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27-30.06.2014

26
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05236/08-18 Лист1131-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26.06.2014

27
27.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05237/08-18 Лист1121-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.06.2014

28
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05348/08-18 Лист1159-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 02.07.2014

29
03.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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05349/08-18 Лист1142-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23-29.06.2014

30
01.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05350/08-18 Лист1150-14
Про звернення, які надійшли на урядову телефонну 
"гарячу лінію" та через Інтернет 01.07.2014

31
02.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05181/08-03 Розпорядження592-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 18-ї річниці Конституції України

32
25.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05182/08-03 Постанова206
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 
КМУ від 18.04.2012 № 606

33
25.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05183/08-03 Постанова207
Про внесення змін до Правил паркування 
транспортних засобів

34
25.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05184/08-04 Протокол наради 
(засідання)

24243/0/1-14
(В.Гройсман) Протокол засідання Антикризового 
енергетичного штабу 27.06.2014

35
20.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05185/08-09 Доручення24261/0/1-14
(А.Яценюк) НАРАДА 03.07.2014 
Про першочергове вирішення потреб осіб, 
внутрішньо приміщених в межах країни

36
30.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05186/08-09 Доручення23714/1/1-14
(А.Яценюк) Про відзначення 28.06.2014 18-ї 
річниці Конституції України

37
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05187/08-09 Доручення23445/1/1-14
(А.Яценюк) НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення сільського голови с. Балки 
Василівського р-ну М.Радченко щодо продовження 
фінансування робіт по ремонту дитячого садка

38
30.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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05188/08-09 Доручення23255/1/1-14
(В.Гройсман) Про зняття з контролю аб.3 п.2 
рішення Ради регіонів від 15.09.2011 

39
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05189/08-16 Лист8219/0/2-14
(О.Паракуда) Про звернення Бердянського 
міського комітету по запобіганню та протидії 
корупції щодо роботи управління  містобудування 
та архітектури Бердянського міськвиконкому

40
27.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05206/08-49 Доручення935/6/1-14-ДСК
(А.Яценюк) Про доцільність обмеження 
користування послугами мобільного з`вязку

41
28.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05238/08-09 Доручення22347/1/1-14
(А.Яценюк) Про схвалення Рекомендацій 
парламентських слухань на тему: "Доступність та 
якість загальної середньої освіти: стан і шляхи 
поліпшення"

42
27.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05281/08-03 Постанова213
Про забезпечення тимчасового проживання сімей, 
які переселяються з АР Крим та м. Севастополя

43
25.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05282/08-03 Постанова212
Про державне замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 
році

44
11.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05284/08-09 Доручення24316/0/1-14
(В.Гройсман) Про організацію виконання 
розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523

45
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05285/08-09 Доручення21831/2/1-14
(В.Гройсман) Про результати аудиту використання 
субвенції на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах

46
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

05286/08-09 Доручення23666/1/1-14
(А.Яценюк) Про встановлення мораторію на 
закриття загальноосвітніх навчальних закладів 
державної і комунальної форм власності

47
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05339/08-04 Протокол наради 
(засідання)

24859/0/1-14
(В.Гройсман) Протокол наради щодо комплексного 
вирішення питань із забезпечення першочергових 
потреб осіб внутрішньо переміщених в межах 
країни 

48
04.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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

05196/08-22 Лист26-2846/1.9-14
Про попередження щодо відключення від 
газопостачання ДП "Укрветсанзавод"

49
25.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05197/08-22 Лист26-2869/1.9-14
Про попередження щодо відключення від 
газопостачання КП "Соцкомуненергія"

50
25.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05273/08-33 Лист4304-06/22019-0
Про підготовку до проведення 
українсько-китайських консультацій

51
02.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05314/08-35 Лист2723-07/2234-06
Про надання фінансово-економічного 
обгрунтування

52
03.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05327/08-19 Лист2823-05/21665-0
Про конкурсний відбір інвестиційних програм 
(проектів)

53
27.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05311/08-22 Лист4188/25/14-14
Про підвищення безпеки руху міського 
електричного транспорту

54
23.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України
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

05335/08-29 Лист4337/6.2
Про контроль за станом спортивних споруд

55
21.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05193/08-24 Лист6733/0/14-14/081
Про звернення ТОВ "Інвест М 2007" щодо 
придбання у них квартир для надання соціально 
незахищеним верствам населення

56
25.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05205/08-35 Лист6874/1/14-14/081
Про утворення єдиної інформаційної бази даних 

57
27.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05217/08-29 Лист6878/0/14-14/115
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей

58
27.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05250/08-22 Лист6904/0/14-14/04
Про організацію роботи з підготовки оперативного 
плану технічних заходів щодо зменшення 
споживання природного газу

59
27.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05254/08-35 Лист6932/0/14-14/19
Про надання дозволу на право користування 
фінансовою допомогою

60
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05266/08-29 Лист6973/0/14-14/59
Про активізацію роботи у сфері протидії торгівлі 
людьми

61
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05274/08-29 Лист6976/0/14-14/59
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2015 року

62
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05310/08-35 Лист6516/0/*14-14/02
Про підготовку пропозицій щодо удосконалення 
положень Закону України "Про зайнятість 
населення"

63
13.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

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

05326/08-20 Лист31-07040-04/5/1
Про надання інформації щодо чисельності 
працівників бюджетних установ

64
23.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05216/08-20 Лист01-3988/33
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

65
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05280/08-20 Лист01-3930/33
Про виділення коштів з резервного фонду 
обласного бюджету

66
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05275/08-37 Лист01/02-16/01926
Про присвоєння почесного звання Завгородньому 
С.М.

67
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05241/08-10 Депутатський запит2145/01-09
ДОР ХОЛОДНИЙ В.В.
Про зміну використання коштів субвенції

68
27.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05244/08-10 Депутатський запит4770/01-09
ДОР М.К.ВДОВЧЕНКО
Про газифікацію сіл Борисівка-Лозанівка-Партизан  
Приморського району

69
27.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

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

05192/08-17 Лист07-А-106-1
Про надання дозволу на виготовлення земельної 
документації Акіменко Н.І.

70
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05198/08-17 Рішення49
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
17.11.2010 №6 "Про утворення Президії 
Запорізької обласної ради" (зі змінами)

71
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05199/08-17 Рішення48
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 17.11.2010 №5 "Про обрання постійних 
комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами)

72
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05199/08-17 Рішення48
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 17.11.2010 №5 "Про обрання постійних 
комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами)  

73
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05200/08-17 Рішення32
Про надання мисливських угідь у користування 
товариству з обмеженою відповідальністю 
Мисливське господарство "УДАЧА"

74
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05201/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про хід виконання обласної Програми "Дитяча 
онкогематологія та гемофілія" на 2013-2018 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 22.11.2012 №22

75
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05202/08-17 Рішення9
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, затвердженого рішенням 
обласної ради від 20.03.2014 №24, зі змінами та 
доповненнями

76
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05203/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)6
Про хід виконання Регіональної програми 
підвищення енергоефективності Запорізької 
області на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 12.11.2010 №4 (зі змінами), за 
підсумками 2013 року

77
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05229/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки малозабезпечених 
громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів, 
інших соціальних верст населення "Назустріч 
людям" на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24.02.2011 №14, зі змінами

78
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05230/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про хід виконання обласної комплексної програми 
охорони довкілля, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки, затвердженої рішенням обласної ради від 
28.03.2013 №29 (зі змінами)

79
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05240/08-17 Лист2091/01-26
Про вирішення невідкладних проблем питань 
оборони області

80
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05242/08-17 Рішення16
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 31.01.2014 №11 "Про обласний бюджет на 
2014 рік" (зі змінами та доповненнями) 

81
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05243/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про Комплексну програму житлового будівництва 
у Запорізькій області на 2014 рік

82
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05245/08-17 Лист2202/01-10
Про розгляд  звернення ДОР Тімченко Л.І.  щодо 
завершення будівництва котельні

83
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05267/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки, затвердженої рішенням сесії 
обласної ради від 28.03.2013 №28 (зі змінами 
згідно з рішенням сесії обласної ради від 
20.03.2014 №32)

84
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05268/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про хід виконання обласної Програми соціального 
захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, та осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
22.11.2012 №17 зі змінами

85
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05289/08-17 Лист2179/01-11
Про фінансування об`єкту

86
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05290/08-17 Лист01-26/0570
Про чергову сесію обласної ради

87
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05291/08-17 Рішення12
Про дострокове припинення виконання Обласної 
програми підвищення якості шкільної 
природничо-математичної освіти на період до 2015 
року, затвердженої рішенням обласної ради від 
24.11.2011 №12

88
26.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

05292/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про дострокове припинення виконання 
Регіональної програми розвитку 
професійно-технічної освіти Запорізької області на 
2012-2015 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 29.03.2012 №8, зі змінами

89
26.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05313/08-17 Лист01-26/0568
Про надання кандидатів до складу редакційної 
групи

90
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Завод напівпровідників"

05276/08-37 Листб/н
Про присвоєння почесного звання Зубу Г.Ю.

91
03.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

05234/08-22 Лист58/4466
Про розрахунки бюджетних установ за спожитий 
природний газ

92
23.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

05277/08-37 Лист07/2051505
Про присвоєння почесного звання Буряку В.В.

93
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05308/08-24 Лист19/2050399
Про надання інформації щодо технічних показників 
роботи теплонасосної станції

94
26.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

05278/08-37 Лист09/24-1423
Про нагородження Іванова О.В.

95
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05298/08-32 Лист16-07/1418
Про укладання додаткової угоди до договору 
оренди землі

96
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Мотор Січ"

05323/08-22 Лист14077
Про надання дозволу на виїзд автомобілів

97
03.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05233/08-37 Лист12-1482
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Суслової І.Б. (інші)

98
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації
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документа

05255/08-32 Лист12-23/68
ПАТ "ВІТ"
Про затвердження погодження лімітів на утворення 
та розміщення небезпечних відходів

99
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05264/08-32 Лист86
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ДОМ"
Про надання роз`яснень щодо використання земель

100
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05271/08-22 Лист06/246
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

101
02.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05296/08-20 Лист538/16
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Про повернення валютних цінностей на територію 
України

102
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05306/08-24 Лист1/40-16-333
ПАТ "ЗТР"
Про наявності на балансі Володимирівської 
сільської ради, РЕМ Запорізького району, КП 
"Водоканал" мереж водопостачання та 
електропостачання

103
26.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05341/08-24 Лист308
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

104
03.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05213/08-24 Лист1879
КЕВ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про підключення гуртожитку до міських теплових 
мереж

105
23.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05246/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ЗІНЧИК В.В
Про розпорядження голови облдержадміністрації 
від 04.06.2014 № 248

106
02.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

05247/08-22 Лист127/06
ВП "ТЕПЛОСІНТЕЗ"
Про співробітництво

107
27.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05265/08-32 Листб/н
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО 
"СТАЛЕПЛАВИЛЬНИК"
Про скасування розпорядження голови 
Вільнянської РДА

108
02.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05301/08-41 Лист1427ВИХ-14
ЗАПОРІЗЬКА ПРОКУРАТУРА З НАГЛЯДУ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У ВОЄННІЙ СФЕРІ
Про організацію обліку та використання коштів та 
матеріальних цінностей, переданих до військових 
частин, установ та інших військових формувань в 
якості благодійної та іншої допомоги

109
03.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05309/08-22 Лист1354
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідки щодо обсягів та реалізації 
скрапленого газу

110
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05320/08-22 Лист59
ПП "ТРАНЗИТ"
Про надання тимчасового дозволу

111
03.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05321/08-24 Лист1981
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погодження Загальновиробничих норм ПЕР

112
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05340/08-24 Лист197
КП  "ВР ВКГ "РАЙВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

113
04.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

05354/08-24 Лист03/836
Про погашення заборгованості КП 
"Бердянськводоканал"

114
04.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05214/08-33 Лист20
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про прийом делегації Ольштинського воєводства 
Республіки Польща

115
20.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05248/08-27 Лист003-Г
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про подальший розвиток козацтва і козацьких 
традицій

116
30.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05258/08-32 Лист203
ТОКМАЦЬКА МРО УТМР
Про мисливські угіддя

117
26.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05324/08-27 Лист6-27-а
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛТОВАРИСТВО БОЛГАРСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ
Про сприяння проведенні велопробігу

118
27.06.2014від

№
від 04.07.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди

05257/08-43 Лист310/1290/14-ц
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Про копію рішення суду по справі Іванченко А.В.

119
24.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05352/08-43 Лист317/2521/14-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 07.07.2014 
за позовом до Натарової Л.В.

120
04.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Учбові заклади

05256/08-37 Лист35-113/2388
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Кулагіна Д.О.

121
24.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05261/08-20 Лист95
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА 
СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Про оплату платіжних доручень

122
25.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

16
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05190/08-15 Лист03-01/145
(Г.Зубко) Про звернення Бердянського міського 
комітету по запобіганню та протидії корупції щодо 
роботи управління  містобудування та архітектури 
Бердянського міськвиконкому

123
29.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05287/08-15 Лист41-01/1954
(О.Рафальський) Про звернення Вільнянського 
регіонального відділення Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад щодо призначення 
Л.В.Спіциної

124
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05288/08-15 Лист03-01/148
(Г.Зубко) Про порядок підготовки пропозицій та 
попереднього розгляду кандидатур для 
призначення на посади та звільнення з посад 
керівників місцевих державних адміністрацій

125
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05322/08-15 Лист03-01/149
(Г.Зубко) КРУГЛИЙ СТІЛ 08.07.2014
Про участь у круглому столі

126
03.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

05316/08-35 Лист01-45/941
Про погашення заборгованості із заробітної плати

127
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

05293/08-36 Лист01-01-31/542
Про погодження призначення Грибка А.В.

128
27.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05344/08-36 Лист31/2014-к
Про погодження звільнення Кононченка Ю.А.

129
02.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

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

05318/08-36 Лист03-12/0359
Про погодження переведення Шевченко О.К.

130
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05319/08-36 Лист03-12/0360
Про погодження звільнення Павліченко О.М.

131
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05342/08-32 Лист03-12/0367
Про розірвання договору оренди землі

132
04.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05347/08-36 Лист01-0116/0556
Про погодження звільнення Добрянського М.В.

133
02.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

05259/08-20 Лист01-12/647
Про виділення коштів

134
24.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05345/08-36 Лист01-18/0433
Про погодження призначення Семененко Л.А.

135
02.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05346/08-36 Лист01-06/403
Про погодження звільнення Сівової О.В.

136
03.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05227/08-37 Лист01-36/0600
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Йолкіній В.П.

137
29.05.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05353/08-37 Лист01-35/0755
Про нагородження Візірської Т.І.

138
02.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

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

05228/08-37 Лист63-35/0286
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Бугай М.П.

139
31.03.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05343/08-22 Лист61-35/0654
Про передачу трансформаторних підстанцій

140
03.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

05224/08-37 Лист01-11/0190
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Нестеренко К.А.

141
26.03.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05225/08-37 Лист01-11/0173
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Левковській Л.М.

142
19.03.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05226/08-37 Лист01-11/0189
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Фенько Г.Г.

143
26.03.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

05317/08-20 Лист01-07/26/0674
Про погашення кредиторської заборгованості

144
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05337/08-23 Лист208
ТАВРІЙСЬКА СІЛЬРАДА ВЕСЕЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про звернення ДП "ДГ "Соцземлеробство" щодо  
повернення посівів

145
01.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05338/08-32 Лист195
АТМАНАЙСЬКА СІЛЬРАДА ЯКИМІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про Положення "Про ландшафтний заказник 
загальнодержавного значення "Сивашик"

146
03.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райрада

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

05232/08-32 Лист196
Про закріплення мисливських угідь за Токмацькою 
міськрайонною організацією УТМР

147
27.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

05231/08-34 Лист01/2-1/3459
Про стан з пожежами в екосистемах

148
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

05249/08-41 Лист62/772
Про стан профілактики адміністративних 
правопорушень серед неповнолітніх

149
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

05262/08-20 Лист387/9/08-01-16-0
Про надання інформації щодо 
фінансово-господарських операцій з ТОВ 
"Рост-Вест"

150
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

05251/08-20 Лист2029/03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

151
25.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

05210/08-22 ЛистВ.О.Н-21/500
Про перевезення пільгових категорій громадян

152
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

05209/08-44 Лист19/г
Про налагодження співробітництва

153
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

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

05263/08-20 Лист16/Г
Про оплату платіжних доручень

154
20.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

05351/08-43 Лист0870/2025/12/19
Судова повістка про виклик до суду на 10.07.2014

155
04.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05215/08-20 Лист21/20-88
ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про ознайомлення з проектом Звіту

156
01.07.2014від

№
від 01.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05260/08-20 Лист03-360/1143
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про оплату платіжних доручень

157
24.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

05204/08-41 Лист07/1/1-4198-14
Про проведення перевірки за зверненням Левченко 
В.М.

158
27.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05211/08-41 Лист07/1/4-р
Про звернення ТОВ "Іммідж-Томалекс" щодо 
погодження проекту розпорядження голови 
облдержадміністрації

159
27.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05212/08-41 Лист07/1/1-1971вих-
Про стан додержання законів у бюджетній сфері 
(до відома)

160
27.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

05269/08-41 Лист19-р
Про звернення ТОВ "ЗАТ "АВТОМИР"щодо 
проведення перевірки

161
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

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

05270/08-41 Лист19-р
Про звернення Народної ради Запоріжжя та 
Запорізької області щодо проведення перевірки

162
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

05279/08-24 Лист10/962
Про утримання у належному стані смуг відводу 
автомобільних доріг

163
20.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05297/08-32 Лист22/1022
Про оформлення права користування земельною 
ділянкою в районі Кривої Бухти

164
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

05303/08-20 Лист75/9/28-04-46
Про перерахування податку на доходи фізичних 
осіб та реєстрації ТОВ "Охоронний Холдинг"

165
01.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

05295/08-36 Лист153/ТО0810-14
Про порядок ведення переліку державних органів, 
установ та організацій, посади керівних 
працівників і спеціалістів яких віднесені до посад 
державних службовців

166
02.07.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС 
України в Запорізькій області

05272/08-41 Лист90/6-3407
Про ознайомлення з документами конкурсу, щодо 
визначення суб`єктів підприємницької діяльності, 
які будуть надавати послуги з транспортних 
пасажирських перевезень

167
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області

05307/08-22 Лист1938/6/59-14
Про інформацію щодо видачі/втрат чинності 
свідоцтв про атестацію автостанцій

168
27.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

05315/08-35 Лист1577/01/212-14
Про надання інформації щодо закупівлі товарів, 
робіт і послуг  у підприємств установ та організацій 
громадських об`єднань інвалідів 

169
27.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

05312/08-34 Лист02-8047/162
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку створення, утримання 
фонду захисних споруд цивільного захисту та 
ведення його обліку і Порядку використання у 
мирний час захисних споруд цивільного захисту 
для господарських, культурних та побутових 
потреб"

170
23.06.2014від

№
від 03.07.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05253/08-22 Лист56-01/13/5-14
Про помісячний моніторинг виконання заходів 
регіональних та галузевих програм підвищення 
енергоефективності і програм зменшення 
споживання енергоресурсів

171
01.07.2014від

№
від 02.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05336/08-22 Лист57-01/13/5-14
Про забезпечення скорочення споживання 
природного газу

172
03.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05191/08-36 Лист92/94/22-14
Про Наказ Нацдержслужби від 08.04.2014 № 43

173
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05191/08-36 Лист92/94/22-14
Про Наказ Нацдержслужби від 08.04.2014 № 43

174
26.06.2014від

№
від 01.07.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України
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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

05325/08-20 Лист18-1397
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 08.07.2014
Про участь у засіданні

175
04.07.2014від

№
від 04.07.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Фонд державного майна України

05252/08-21 Лист10-24-7818
Про надання інформації щодо об`єктів нерухомості 
рекреаційно-оздоровчого характеру

176
20.06.2014від

№
від 02.07.2014
№ 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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