
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.10.14 по 10.10.14

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
Комітети Верховної Ради України

08245/08-10 Депутатське звернення04-37/14-190437
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРАЦІ
Про розгляд звернення БО "БФ "Регіон-Вест" 
(АТО)

1
06.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

08143/08-10 Депутатське звернення642/7
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про демонтаж аварійного баштового крану за 
адресою: вул. Історична/Алмазна, 73а/25

2
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08246/08-10 Депутатське зверненняД-25/1035
НДУ ЛИТВИН В.М.
Про розгляд звернення Чуба В.М. щодо законності 
проведеного розпаювання землі

3
02.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08171/08-44 Лист393
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1314
Про виділення вантажопідйомного крану (АТО)

4
06.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

08252/08-22 Лист90
ТОВ "ГРАНЬ К"
Про постачання вугілля

5
09.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти



№
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

08146/08-20 Лист1341/10/24-13-1
ГУ МІНДОХОДІВ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛ,
Про надання інформації щодо ПП "Інтермент-клас"

6
26.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08152/08-27 Лист01/07
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Про проведення 19.12-14.01.2014 Фестивалю 
Святого Миколаю

7
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08153/08-33 Лист250914/2
СПІВПРАЦЯ З НІМЕЧЧИНОЮ
КОНФЕРЕНЦІЯ 16.10.2014
Про участь у конференції

8
30.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08154/08-33 Листб/н
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про робочу поїздку до Франції у листопаді 2014 
року

9
06.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08187/08-27 Лист02/176
ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ`ЯТІ
Про демонтаж встановлених на території області 
пам`ятників В.І.Леніну

10
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08194/08-36 Лист03/1-5-14/1-623
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарах

11
30.09.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08254/08-22 Лист01/3000
ТО "ВІНД ПАУЕР"
Про приєднання  ВАТ "Запоріжжяобленерго" 
побудованої ВЛ 150 кВ до мережі

12
09.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08294/08-35 Лист2/8-2425
ПОПАСНЯНСЬКА РДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ.
Про надання гуманітарної допомоги (АТО)

13
10.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Партії та громадські організації

2



№
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

08147/08-28 Лист322
УКРАЇНСЬКА ДІАБЕТИЧНА ФЕДЕРАЦІЯ
Про надання інформації щодо забезпечення 
інсуліном населення області

14
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08173/08-37 Лист100
ЗООВОІ " СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Голуб С.П. (інші)

15
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Посольства

08251/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО ФРН В УКРАЇНІ
Про участь у стажуванні у ФРН 20.04-09.05.2015

16
01.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08135/08-03 Постанова491
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів щодо ефективного 
використання енергетичних ресурсів та 
енергозбереження

17
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08136/08-04 Протокол37047/0/1-14
Про питання національно-патріотичного виховання 
учнівської молоді

18
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08137/08-09 Доручення37021/1/1-14
(А.Яценюк) Про підготовку проекту Закону 
України "Про державний бюджет України на 2015 
рік" (АТО)

19
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08138/08-09 Доручення37136/0/1-14
(А.Яценюк) Про забезпечення організації та 
проведення позачергових виборів НДУ 26.10.2014

20
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

3



№
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

08139/08-09 Доручення36918/1/1-14
(В.Гройсман) Про збільшення бюджетних 
асигнувань

21
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08140/08-09 Доручення34495/1/1-14
(А.Яценюк) Про негативні наслідки реформування 
державної системи експертизи сортів рослин

22
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ паперовий паперова

08141/08-09 Доручення36662/1/1-14
(Н.Синиця) Про направлення на розгляд  звернення 
БФ "Регіон-вест"

23
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08195/08-09 Доручення3591/23/1-14
(В.Гройсман) Про виконання протоколу № 2 
засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС від 
11.09.2014

24
04.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08229/08-03 Розпорядження902-р
Про Національний план дій з відновлювальної 
енергетики на період до 2020 року

25
01.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08230/08-03 Постанова494
Про внесення змін до деяких постанов КМУ

26
01.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08231/08-03 Постанова503
Про внесення змін до п.90 Інструкції про порядок 
обліку, зберігання і використання документів, 
справ, видань та інших матеріальних носіїв 
інформації, які містять службову інформацію

27
01.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08256/08-04 Протокол селекторної 
наради

37450/0/1-14
(В.Гройсман) Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та об`єктів 
соцсфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий 
період 2014-2015 років (02.10.2014)

28
06.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

4



№
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

08257/08-09 Доручення2960/90/1-12
(В.Гройсман) Про виконання доручень Уряду щодо 
взяття на контроль питання регулювання та 
встановлення економічно обгрунтованих  тарифів 
на житлово-комунальні послуги

29
06.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08282/08-09 Доручення36534/1/1-14
(А.Яценюк) Про стан додержання законодавства 
щодо оздоровлення та відпочинку дітей

30
08.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08283/08-09 Доручення29716/2/1-14
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ПП 
"Таможенка"

31
08.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
ДК "Газ України"

08248/08-22 Лист31/21-7749
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

32
03.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

НАК "Нафтогаз України"

08174/08-22 Лист26-6432/1.2-14
Про перевищення використання обсягів  
природного газу

33
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство внутрішніх справ

08232/08-35 Лист21378/Чб
Про надання списку військовослужбовців, які 
потребують поліпшення житлових умов (АТО)

34
06.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

08163/08-32 Лист5/3-12/11970-14
Про Екологічний паспорт регіону

35
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

5



№
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

08175/08-19 Лист2812-09/34458-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов КМУ"

36
06.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

08207/08-21 Лист2802-09/34722-0
Про надання інформації щодо ефективності 
програми заходів з перепідготовки управлінських 
кадрів для сфери підприємництва

37
07.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08243/08-44 Лист2721-09/34412-0
Про надання інформації щодо перегляду 
концептуальних підходів до мобілізаційної 
підготовки держави

38
03.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08259/08-22 Лист03/42-6197
Про встановлення граничної величини споживання 
електроенергії на листопад 2014 року

39
02.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08260/08-22 Лист03/42-6198
Про встановлення граничних і величин споживання 
електричної потужності на листопад 2014 року

40
02.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

08237/08-13 Лист414/17-124/1-18
Про інспекцію за Віденським документом на 
території України 11-18.10.2014

41
08.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08275/08-22 Лист6137/25/14-14
Про дерегуляцію механізму формування тарифів на 
перевезення пасажирів і багажу автобусами

42
09.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08279/08-22 Лист6055/25/14-14
Про проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо електронних засобів 
безготівкової оплати проїзду в міському 
електричному транспорті"

43
02.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

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

08244/08-27 Лист650/13/15-14
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 23-24.10.2014
Про участь у конференції

44
07.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство молоді та спорту України

08233/08-26 Лист6935/4.1
Про Конкурсну програму "Кращий студент 
України"

45
03.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08235/08-26 Лист1/9-521
МІЖВІДОМЧА НАРАДА 21.10.2014
Про участь у нараді

46
07.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

08199/08-28 Лист04.01-2/165п.1.4
Про  проведення спеціалізованих 
медично-волонтерських навчань на засадах 
державно-громадського партнерства (АТО)

47
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08201/08-28 Лист02.05-25/1502/28
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ МОЗ 
10.10.2014 (переноситься на 17.10.2014)
Про участь у засіданні колегії 

48
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08165/08-24 Лист7/10-11974
Про порядок інформування "НАК "Нафтогаз 
України"

49
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08206/08-24 Лист7/9-11762
Про забезпечення виконання завдань щодо 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: 
проблеми та шляхи їх вирішення

50
02.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

08218/08-24 Лист7/9-11829
Про надання інформації щодо стану оснащення 
багатоквартирних житлових будинків малих міст 
по будинковими приладами обліку 

51
03.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08255/08-19 Лист7/12-11956
Про надання кандидатури до складу Робочої групи 
та пропозиції до плану заходів з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку

52
07.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08197/08-35 Лист11383/0/14-14/57
Про порядок функціонування дитячих будинків 
сімейного типу, прийомних сімей, які переселилися 
з тимчасово окупованої території України або 
районів проведення АТО, виплати їм державної 
соціальної допомоги та грошового
забезпечення

53
03.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08223/08-35 Лист11512/0/14-14/08
РОЗШИРЕНА НАРАДА 09.10.2014
Про участь у нараді

54
07.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08238/08-35 Лист11491/0/14-14/13
Про моніторинг показників заробітної плати за 
серпень 2014 року

55
07.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08293/08-29 Лист11666/0/14-14/11
Про усунення порушень законів щодо 
оздоровлення та відпочинку дітей

56
09.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

08228/08-20 Лист31-10030-21-21/
Про надання на погодження Переліку витрат та 
пропозиції щодо обсягів видатків для закупівлі 
житла (АТО)

57
07.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08234/08-20 Лист31-07010-05-5/2
Про надання інформації щодо випускників вищих 
навчальних закладів, та про надання освіти у вищих 
навчальних закладів

58
07.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

08247/08-17 Лист34
ДОР ГУРГУРА К.В.
Про пересувні модульні котельні

59
07.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласна рада

08159/08-17 Лист01-26/0909
Про розміщення вимушених переселенців (АТО)

60
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08290/08-17 Розпорядження111-р
Про скликання тридцять восьмої сесії Запорізької 
облради шостого скликання

61
08.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжкокс"

08202/08-37 Лист9/1317
Про нагородження Білоусова С.І.

62
03.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

08224/08-35 Лист1/10-19
Про відшкодування витрат, пов`язаних з 
тимчасовим перебуванням громадян, які 
переселилися з АР Крим та районів проведення 
АТО

63
06.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

"Запорізький абразивний комбінат"

08214/08-32 Лист6/3810
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

64
07.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

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

08215/08-32 Лист02/Б/33
Про визнання права за державою на земельну 
ділянку на о.Хортиця

65
30.09.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Іскра"

08186/08-37 Лист140/К
Про нагородження Микитюка В.К. (інші)

66
05.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Український графіт"

08151/08-22 Лист16/4492
Про надання відповіді на раніше надіслані листи 
щодо ситуації на підприємстві

67
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Бердянський морський торговельний порт

08226/08-22 Лист12-3-17А-525
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні понад 
установлені терміни

68
01.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Військові частини

08240/08-44 Листб/н
ВІЙСЬКВА ЧАСТИНА А1302 (93 ОМБр)
Про бронювання кабіни автомобіля

69
08.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

08150/08-20 Лист36
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
Про звільнення з займаної посади Конакова С.Ю.

70
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08183/08-22 Лист96
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про протоколи перевірки та адоптації тахографів

71
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08184/08-22 Лист23/2
ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Про план-графік проведення енергетичного аудиту 
об`єктів бюджетної сфери області

72
23.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

08185/08-22 Лист1/10
ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ"
Про план-графік проведення енергетичного аудиту 
обстежень пілотних районів

73
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08203/08-32 Листб/н
ТОВ "АЛЬЯНС-ЮК"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою для відведення в оренду земельної 
ділянки

74
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08210/08-24 Лист402
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

75
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08213/08-22 Лист18
ТОВ "АТП АСА"
Про проведення контрольних замірів на 
приміському маршруті

76
07.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08239/08-21 Лист146
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про направлення представника 
облдержадміністрації для забезпечення 
реєстраційних дій

77
08.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08268/08-22 Листб/н
ТОВ "АТП 12309"
Про затвердження паспортів маршрутів

78
09.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08269/08-35 Лист0110-01/14-МЗА
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
"АВТОКОЛЬОРЛИТ"
Про погашення заборгованості із заробітної плати

79
01.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08276/08-18 Лист06-02/126
ТОВ "РП "БРИЗ"
Попередження про можливість рейдерського 
захоплення підприємства

80
09.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

08280/08-21 Лист71/48
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
"ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про утворення комісії з розгляду питань стосовно 
списання державного майна

81
08.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08167/08-32 Лист07-06/43
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРИБА"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

82
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08168/08-32 Лист07-06/44
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРИБА"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

83
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08180/08-32 Лист02/4-02/622
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА ПРИМОРСЬКОГО 
РУЮ
Про направлення Витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

84
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08193/08-24 Лист8
ЖБК "ШВЕЙНИК"
Про надання допомоги щодо вирішення питань 
ЖБК

85
02.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08200/08-21 Лист06-10
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ МАРТИНЕНКО 
Н.М.
Про надання інформації щодо ФГ "Вікторія"

86
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08204/08-24 Лист50
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погодження схеми погашення заборгованості 
за електроенергію 

87
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08205/08-24 Лист48
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на послуги водопостачання

88
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08211/08-24 Лист704
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ та ПО"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

89
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08217/08-24 Лист1053
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 

90
01.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08219/08-31 Листб/н
МИКОЛАЇВСЬКА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 
Про реєстрацію права державної власності на 
культові споруди

91
07.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

08221/08-20 Лист701
ДПІ В ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ Р-НІ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Податкова вимога щодо простроченої 
заборгованості за фінансовою допомогою

92
23.11.2012від

№
від 08.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08225/08-22 Лист309
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про перерозподіл лімітів споживання природного 
газу

93
03.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08250/08-32 Лист285
СФГ "ЗЕТЧЕНКОВ.В."
Про надання інформації щодо підстави прийняття 
розпорядження голови облдержадміністрації від 
29.12.2012 № 683

94
06.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08267/08-22 Листб/н
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про затвердження паспортів маршрутів

95
09.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08277/08-22 Листб/н
ФОП КУЗНЕЦОВА Ю.В.
Про внесення змін до паспорту маршруту

96
10.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

08296/08-43 Лист16592/1
ВДВС ЗАПОРІЗЬКОГО РУЮ
Про призначення відповідальної особи для 
підписання актів приймання-передавання 
земельних ділянок 

97
09.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

08222/08-20 Лист09/31
Про створення комісії щодо перевірки 
використання коштів

98
26.09.2014від

№
від 08.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08289/08-36 Лист10/08
Про кандидатуру Бурдика П.С.

99
02.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

08155/08-38 Лист13
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ ОДА
Про внесення змін до обласного плану 
консультацій з громадськістю

100
25.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

08156/08-30 Лист24
ЗОГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛФЕДЕРАЦІЯ 
ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРЬБИ"
Про взяття під особистий контроль роботу КЗ 
"Запорізька обласна школа вищої спортивної 
майстерності" ЗОР

101
27.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08191/08-21 Листб/н
ЗОГО "ВЗАЄМОДІЯ"
Про надання в оренду приміщення (АТО)

102
07.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08220/08-32 Лист07/1
ЗОБФ "ЧИСТА ВОДА ДЛЯ ЖИТТЯ"
Про ліквідацію піщаної намивної дамби 
Балабінської затоки

103
07.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14



№
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Джерело  інформації 
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08241/08-44 Лист96
БФ "СОЛДАТСЬКІ МАТЕРІ"
Про бронювання та обшивку автомобілей

104
03.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08242/08-13 Лист07/10
ЗОБФ "ВЕТЕРАНИ ЧОРНОБИЛЮ"
Про візит делегації США до м. Запоріжжя 
16-18.10.2014

105
07.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Спортивні товариства

08253/08-29 Лист153
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ДЗЮДО
Про ситуацію в КЗ ШВСМ ЗОР

106
07.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Установи культури

08295/08-27 Лист353
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК "САДИБА ПОПОВА"
Про порушення вимог законодавства про охорону 
історичної спадщини

107
10.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08162/08-24 Лист7956
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про проектування та ввод в експлуатацію котельної 
працюючої на альтернативному паливі

108
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

08188/08-22 Лист995
ДНЗ "ОСИПЕНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Про перегляд лімітів природного газу на IV квартал 
2014 р. та І квартал 2015 р.

109
01.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08189/08-22 Лист996
ДНЗ "ОСИПЕНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ
Про перегляд лімітів природного газу на жовтень 
2014 р. 

110
01.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Філія НАК "Украгролізинг"

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

08172/08-37 Лист10-03/430
Про нагородження Бруя В.І.

111
30.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

08145/08-27 Лист27-4907/0/2-14
Про сприяння в розміщенні інформаційних 
матеріалів

112
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08142/08-27 Лист01-13/10/1947
ДЕРЖАВНЕ УПРАЛІННЯ СПРАВАМИ
Про проведення 27-30 .11.2014 виставки 
"Український сувенір - 2014"

113
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08291/08-22 Лист1098/01
Про перегляд розподілу місячних обсягів 
природного газу для бюджетних установ та 
організацій

114
30.09.2014від

№
від 10.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08292/08-20 Лист1109/01
Про оплату платіжних доручень

115
06.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

08264/08-20 Лист01-48/1351
Про відстрочку платежу 

116
03.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08209/08-22 Лист01-09/1007
Про включення об`єкту до Переліку заходів з 
енергозбереження

117
03.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08262/08-36 Лист01-20/1020
Про погодження звільнення Сосюри А.А.

118
08.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08297/08-36 Лист01-20/1017
Про погодження призначення Проданець О.І.

119
07.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08299/08-22 Лист01-05/1009
Про несення змін в розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.03.2014 № 71

120
06.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

08161/08-35 Лист01-15/1339
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам філії "Запорізький 
райавтодор"

121
30.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08177/08-22 Лист01-14/1344
Про розподіл зекономленого природного газу

122
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08286/08-20 Лист01-16/1384
Про виділення додаткових коштів

123
08.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

08181/08-22 Лист01-16/0908
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.03.2014 № 71

124
25.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08263/08-20 Лист01-16/0956
Про виділення коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

125
08.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17



№
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(адресат)
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08266/08-46 Лист01-16/0952
Про забезпечення житлом вимушених переселенців 
(АТО)

126
07.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

08272/08-37 Лист01-16/0949
Про нагородження Щербаня В.Ф. (інші)

127
06.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08287/08-37 Лист01-16/0963
Про нагородження Гнатуші І.В.

128
09.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08288/08-37 Лист01-16/0962
Про нагородження Марухи О.М.

129
09.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

08281/08-20 Лист01-01-16/0819
Про перерозподіл коштів на утримання

130
09.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

08249/08-20 Лист01-22/902
Про виділення коштів з обласного резервного 
фонду

131
26.09.2014від

№
від 09.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

08273/08-37 Лист01-36/1061
Про нагородження Корнієнка В.О.

132
08.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08274/08-32 Лист2702/01-23
Про проведення інвентаризації земельної ділянки

133
07.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Чернігівська 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

08157/08-20 Лист01-11/0614
Про виділення коштів

134
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент культури, туризму, національностей та релігій

08158/08-36 Лист01-03-25/1631
Про призначення Тубольцева О.В.

135
06.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент освіти і науки

08216/08-37 Лист1355.04-15
Про нагородження Олійника О.М. (інші)

136
07.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

08227/08-37 Лист01-27-09/582
Про нагородження Терно В.П. (інші)

137
08.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08208/08-20 Лист07.3-08.1/981-11
Про направлення розпорядження щодо відновлення 
операцій з бюджетними коштами

138
06.08.2001від

№
від 07.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08265/08-20 Лист07.2-09/954-113
Про стан використання субвенцій

139
09.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

08179/08-41 Лист5/2709
Про проведення інвентаризації меліоративних 
систем, розташованих на території області

140
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08196/08-41 Лист6/9392
Про надання інформації щодо Вербової І.В.

141
01.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

08261/08-32 ЛистЗ/П-4302
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо передачі у постійне 
користування земельної ділянки

142
08.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

08198/08-43 Лист908/2823/14
Про продовження строку розгляду справи

143
01.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08149/08-22 ЛистВ.О.Н-21/1038
Про корегування тарифів у приміському 
сполученні

144
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08182/08-22 ЛистМО-11/4
Про погодження переліку роздільних пунктів

145
30.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління водних ресурсів

08212/08-22 Лист10/2399
Про недопущення знеструмлень водогосподарських 
об`єктів

146
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

08144/08-44 Лист954
Про проект листа щодо забезпечення в/ч А1978 
артилерійськими тягачами (АТО)

147
01.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08148/08-22 Лист48/2-1528
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОНАГЛЯДУ ЗА 
РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТР. І 
ТЕПЛОЕНЕРГІЇ ВЗАП.ОБЛ.
Про встановлення величини екологічної, аварійної і 
технологічної броні електропостачання ЗДП 
"Кремнійполімер"

148
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08271/08-37 Лист01-13-3373
ЗАПОРІЗЬКА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ 
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про нагородження Довгаля М.І. (інші)

149
08.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08164/08-41 Лист19-3358-12
Про розгляд звернення депутата  Вільнянської 
міськради Бумажного В.А. щодо доцільності 
проведення реконструкції площі Фестивальної в м. 
Вільнянськ

150
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

08236/08-41 Подання08-427вих14
Про усунення порушень вимог Земельного кодексу 
України, Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обмежень", причин та умов, що їм сприяли

151
06.10.2014від

№
від 08.10.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08169/08-37 Лист8/1562
Про нагородження Яковенко Д.М. (інші)

152
02.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08178/08-22 Лист5/1580
Про невідлючення від електропостачання філії 
"Донецький ВЕТВЗ"

153
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08192/08-22 Лист10/1584
Про відключення розетки від електромережі 
Служби автодоріг та підключення її до мережі 
Вільнянської РЕС

154
06.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області

08285/08-41 Лист59/5/3-701нт
Про передумови до дестабілізації етноконфесійної 
обстановки

155
08.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Укртрансінспекції у Запорізькій області
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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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носій інформації

Форма зберігання 
документа

08298/08-22 Лист2950/5/59-14
Про внесення змін у розклад руху рейсів 757/758 по 
маршруту Маріуполь-Київ

156
07.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна екологічна інспекція України

08190/08-36 Лист3-5-1416
Про направлення на стажування Станкевич С.А,

157
03.10.2014від

№
від 07.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна реєстраційна служба України

08160/08-21 Лист399/6-14-3.1
Про адресу електронної пошти для надання 
інформації

158
03.10.2014від

№
від 06.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

08284/08-20 Лист21-14/500
ТРЕНІНГ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ 
22-24.10.2014
Про участь у тренінгу

159
03.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

08278/08-33 Лист2055/06-14
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КАРТИ 16.10.2014
Про участь у презентації

160
03.10.2014від

№
від 10.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

08270/08-23 Наказ278
Про затвердження складу комісії з розгляду заявок 
користувачів на виділення квот для спеціального 
використання водних біоресурсів на водних 
об`єктах загальнодержавного значення

161
25.09.2014від

№
від 09.10.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

08170/08-36 Лист1/15-12-805
Про зарахування до Національної академії

162
29.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

08166/08-24 Лист337/60/61-14
Про термінове надання інвестиційних програм

163
30.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08176/08-24 Лист336/60/61-14
Про сприяння в наданні інвестиційних програм на 
2015 рік

164
30.09.2014від

№
від 06.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Рахункова палата України

08258/08-20 Лист18-2076
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 14.10.2014
Про участь у засіданні колегії

165
08.10.2014від

№
від 09.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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