
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.10.14 по 17.10.14

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
Верховна Рада України

08413/08-01 Закон України1669-VII
Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції (АТО)

1
02.09.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08414/08-01 Закон України1682-VII
Про очищення влади

2
16.09.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

08344/08-10 Депутатське звернення04-13/11-517
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ І 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
Про надання роз`яснень щодо забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

3
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Народні депутати України

08307/08-10 Депутатське звернення04/10/14/718
(А.С.Гриценко) Про звернення гр.Фоменко Є.І. 
щодо надання матеріальної допомоги

4
08.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

08427/08-44 Лист165
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА-ПОЛЬОВА ПОШТА В 
6266
Про виділення дизельного пального

5
14.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Громадські об'єднання



№
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

08466/08-43 Лист48
ГО "БЕРДЯНСЬКИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР"
Про створення в структурі Бердянської МР 
підрозділу з питань запобігання корупції

6
14.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші кореспонденти

08303/08-33 Телеграмаб/н
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПРЕДСТАВНИЦТВО В 
УКРАЇНІ
Про проекти з підтримки внутрішньо переміщених 
осіб у Запорізькій області (АТО)

7
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08324/08-22 Лист625
НІКОПОЛЬСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Про недопущення знеструмлення об`єктів 
Нікопольського РУВР

8
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08326/08-47 Лист451/4-14
ТОВ " СОФТЛАЙН IТ"
Про проведення технічних консультацій і 
переговорів щодо впровадження системи 
електронного документообігу

9
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

08327/08-26 Лист11/09-ДА
ГО "ЦЕНТР РОЗВИТКУ КУРОРТУ СЕРГІЇВКА"
Про підтримку конкурсу "English Speaking " серед 
шкіл Запорізької області

10
24.09.2014від

№
від 13.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

08332/08-44 Листб/н
Про сприяння в проведенні ремонтних робіт 
штабної машини 

11
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08337/08-35 Лист11-10/97
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Про надання інформації щодо наявності боргів з 
виплати заробітної плати працівникам ДГ 
"Соцземлеробство"

12
03.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

08339/08-33 Лист642
ICC UKRAINE INTERNATIONALE CHAMBER OF 
COMMERCE
Про візит ділових кіл України до Швеції

13
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08340/08-29 Лист04/13/10/2014
ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі з директором проекту 
РСКЮ

14
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

08395/08-45 Лист77001-09/878
ДННУ "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО 
УПРАВЛІННЯ"
Про проведення 23-24.10.2014 
науково-практичного семінару

15
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08418/08-43 Лист8
ЗОО ВО "СВОБОДА"
Про вирішення питання щодо розпаювання земель 
ДПДГ "Відродження"

16
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08424/08-28 Лист10-01/10
ТОВ "ДІАЛСЕРВІС"
Про співробітництво

17
10.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

08444/08-33 ЛистWPHI/1540/NS/2
ВІДДІЛ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ ТА 
ІНВЕСТИЦІЯМ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬША У КИЄВІ
Про проведення Міжнародного форуму "Польський 
Бізнес День" 06.11.2014

18
17.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

08445/08-18 Лист1767-14
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" у вересні 2014 року

19
10.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

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

08305/08-09 Доручення13870/0/2-14
(О.Семерак) Про вжиття заходів щодо 
забезпечення виконання вимог частини третьої 
статті 22 Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI 
"Про засади запобігання і протидії корупції"

20
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, фактів 
корупції "КД"

паперовий паперова

08306/08-09 Доручення37062/1/1-14
( О.Семерак) Про виконання протокольного 
рішення щодо удосконалення процесу ідентифікації 
тіл загиблих під час антитерористичної операції 
(АТО) 

21
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08318/08-49 Доручення1725/1/1-14-ДС
(А.Яценюк) Про забезпечення та виконання 
завдань, визначених в Указі України  від 29.09.2014 
№ 748 " Про невідкладні заходи щодо відновлення 
боєздатності, підвищення бойового потенціалу та 
удосконалення організаційної структури 
добровольчих батальйонів, які беруть участь в АТО 
в Донецькій та Луганській обл." (АТО)

22
09.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

08385/08-04 Протокол наради 
(засідання)

38371/01/1-14
( О.Сич) ПРОТОКОЛ НАРАДИ від 09.10.2014
Про виконання протоколу наради " Про 
першочергові завдання щодо героїзації осіб, які 
віддали життя за Україну, та вшанування їх пам`яті

23
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08386/08-09 Доручення38293/1/1-14
(А.Яценюк)  Про забезпечення чергування у 
переддень та у день проведення позачергових 
виборів НДУ 26 жовтня 2014 року

24
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08387/08-09 Доручення102
(А.Яценюк) Про доручення Прем`єр-міністра 
України за результатами зустрічі з членами 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій 3 жовтня 2014 року

25
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

08388/08-09 Доручення13963/0/2-14
(О.Семерак) Про протокольне рішення за 
результатами наради Президента України із 
керівниками судових та правоохоронних органів, 
проведеної 15 вересня 2014 року

26
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08389/08-09 Доручення37730/1/1-14
(Н.Синиця) Про лист Національної служби 
посередництва і примирення від 06.10.2014 
№03-01/01-20/02-491 щодо стану 
соціально-трудових відносин в Україні у вересні 
2014 року

27
10.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08415/08-09 Доручення13966/0/2-14
(О.Паракуда) Про лист Українського 
гідрометеорологічного центру від 03.10.2014 
№01-16/959 щодо можливого температурного 
режиму холодного періоду 2014-2015 років

28
13.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08450/08-09 Доручення37617/1/1-14
(О. Сич) Про розгляд порушеного питання щодо 
виділення коштів з резервного фонду державного 
бюджету

29
14.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08452/08-09 Лист38123/1/1-14
(В.Гройсман) Про лист Ради ботанічних садів та 
дендропарків від 07.10.2014 №112/14-499 щодо 
державної підтримки

30
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08453/08-09 Доручення20097/10/1-14
(В.Гройсман) Про розрахунки за спожитий 
природний газ

31
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08454/08-09 Доручення19618/12/1-14
(В.Гройсман) Про зняття з контролю документів 
від 17.04.2014 №451-р, від 26.05.2014 
№19618/0/1-14 та протоколу селекторної наради 
КМУ від 14.05.2014   

32
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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

08455/08-09 Доручення5395/13/1-14
(В.Гройсман) Про готовність до реалізації проектів, 
спрямованих на оновлення рухомого складу 
міського електричного транспорту, які 
реалізовуватимуться у рамках програм підтримки 
ЄС

33
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08456/08-09 Доручення32088/45/1-14
(В.Гройсман) Про надання  міжнародної допомоги 
Україні (АТО)

34
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08457/08-09 Доручення34036/1/1-14
(В.Гройсман) Про погодження встановлення 
надбавки

35
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08458/08-16 Наказ154
(О.Семерак) Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу від 5 грудня 2013 року №155

36
10.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08459/08-09 Доручення35708/4/1-14
(В.Гройсман) Про стан виконання плану заходів 
щодо реалізації Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні

37
14.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08460/08-09 Доручення38125/1/1-14
(О.Сич) Про підготовку матеріалів для розгляду на 
комітетських слуханнях "Про стан професійної 
освіти в Україні та напрями удосконалення її 
нормативно-правової бази"

38
14.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

08461/08-04 Протокол наради 
(засідання)(В.Гройсман) Про включення представників 

правоохоронних органів до складу Антикризових 
енергетичних штабів,

39
14.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

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

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

08411/08-22 Лист26-6674/1.2-14
Про перевищення використання обсягів 
природного газу промисловими споживачами 

40
13.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08313/08-33 Лист80-08/34524-03
Про постійно діючу виставку українських товарів в 
м.Солоніки (Грецька Республіка)

41
06.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

08430/08-20 Лист2723-01/35930-0
Про виділення коштів із резервного фонду 
державного бюджету 

42
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08439/08-35 Лист2723-07/35985
Про надання переліку витрат для забезпечення 
тимчасового проживання осіб, які перемістилися з 
тимчосо-окупованої території та районів 
проведення АТО

43
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08314/08-37 Лист01/16-2036
Про нагородження Литвинця А.М. (інші)

44
08.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08315/08-37 Лист01/16-2035
Про нагородження Гапонової О.Б. (інші)

45
08.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08449/08-32 Лист01/33-2022
Про погодження проекту розпорядження КМУ

46
06.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

08350/08-37 Лист6119/10/14-14
Про нагородження Павленка О.М.

47
08.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08351/08-37 Лист6109/10/14-14
Про нагородження Губи Л.Ю.

48
08.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

Міністерство культури

08410/08-27 Лист635/18/15-14
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів, до компетенції яких віднесено 
вирішення питань, пов`язаних із діяльністю 
релігійних організацій

49
06.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08412/08-27 Лист665/18/15-14
Про проведення мистецької акції "Єдність 
багатонаціональної України"

50
10.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

08343/08-36 Листб/н
Про вирішення питань щодо управлінських кадрів 
ОДА

51
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08309/08-24 Лист7/9-11984
Про надання інформації щодо посилення роботи 
регіональних рад з питань створення та 
забезпечення функціонування об`єднань 
співвласників багатоквартирних будинків

52
08.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08359/08-22 Лист7/9-12145
Про рішення виконавчих органів щодо початку 
опалювального сезону 2014-2015 років

53
13.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08379/08-22 Лист7/9-12245
Про проведення заходів в рамках проекту "Угода 
мерів-Схід"

54
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08407/08-20 Лист
Про виділення коштів із резервного фонду 
державного бюджету в 2014 році

55
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ 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

08408/08-35 Лист7/12-12289
Про надання грантів на підтримку заходів, що 
стосуються тимчасового розміщення та розселення 
переміщених осіб, постраждалих від АТО

56
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

08300/08-20 Лист11702/0/14-14/58
Про надання інформації щодо підготовку проекту 
закону України "Про Державний бюджет України 
на 2015 рік" в частині утримання дітей-сиріт

57
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

08310/08-35 Лист11494/0/14-14/02
Про надання інформації щодо формування квоти 
імміграції на 2015 рік

58
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08312/08-35 Лист11488/0/14-14/24
Про направлення копій розпоряджень від 
06.10.2014 №724, від 06.10.2014 №725, від 
0610.2014 № 726, від 06.10.2014 №727, від 
06.10.2014 №728, від 06.10.2014 №729

59
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08446/08-39 Лист11682/0/14-14/01
Про участь вимушених переселенців у виборчому 
процесі народних депутатів України 2014 року

60
10.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

08447/08-35 Лист11786/0/14-14/19
Про надання інформації щодо чисельності 
працюючих на підприємствах ГО інвалідів

61
13.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08448/08-35 Лист11559/0/14-14/08
Про організацію роботи з внутрішньо 
переміщеними особами

62
08.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

08328/08-35 Лист01-6494/40
Про рішення Бердянської міської ради  №18 від 25 
вересня 2014, щодо соціальне забезпечення 
громадян України, які переміщаються з окупованих 
території до м. Бердянськ.

63
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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

08361/08-36 Лист01-6511/40
Про призначення Кутікова С.М.

64
10.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08362/08-20 Лист01-6507/40
Про виділення коштів

65
10.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08363/08-20 Лист01-6510/40
Про виділення коштів

66
10.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08390/08-21 Лист06-6485/34
Про вирішення питання щодо забезпечення 
прийому суб`єктів звернень у Центрі надання 
адміністративних послуг

67
09.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08391/08-21 Лист01-6465/40
Про делегування повноважень з реєстрації 
дозвільних документів місцевим дозвільним 
організаціям

68
09.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08392/08-20 Лист04-6314/35
Про внесення змін до переліку об`єктів, що 
фінансуються у 2014 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету

69
03.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08462/08-22 Лист02-6638/33
Про відмову ПАТ "Запоріжгаз" у прийнятті вузлів 
обліку газу на котельнях ПАТ "Бердянське 
підприємство теплових мереж"

70
16.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08463/08-26 Лист01-6103/40
Про зростання чисельності дітей в загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Бердянськ 

71
26.09.2014від

№
від 17.10.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Енергодарська міська рада

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

08360/08-37 Лист02-35/3881
Про нагородження Хоміч О.О., Фалілєєва В.І.

72
06.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька міська рада

08470/08-20 Лист2166/21-15
Про сприяння в оплаті платіжних доручень

73
17.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

08321/08-17 Лист3550/01-11
Про виділення коштів 

74
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08370/08-17 Лист01-26/0928
ПРЕЗИДІЯ ОБЛРАДИ
Про проведення 28.10.2014 президії облради

75
14.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08371/08-10 Депутатське звернення3642/01-27
Про включення до кадрової комісії з кадрових 
питань при ОДА представника ГО "Комісія по 
боротьбі з корупцією"

76
14.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08441/08-17 Лист01-26/0947
Про проведення Погоджувальної ради 28.10.2014 

77
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08468/08-17 Лист762/01-26
Про інформацію щодо заборгованості по заробітній 
платі на КП ЗОР

78
17.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08469/08-17 Лист3693/01-11
Про виділення коштів

79
17.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
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

"Водоканал"

08356/08-24 Лист12264
Про проведення семінару з очищення стічних вод

80
09.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Дніпроспецсталь"

08409/08-43 Лист101-к-60
Про ситуацію, яка склалася на підприємстві 
15.10.2014

81
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

"Запоріжгаз"

08342/08-22 Лист55/8519
Про до рахування обсягів природного газу ПАТ 
"Запорізький завод феросплавів"

82
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

08398/08-22 Лист007/48/15198
Про затвердження балансу розподілу граничної 
величини електричної потужності на листопад 2014 
року

83
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

08393/08-37 Лист1177
Про нагородження Чижа Ю.М.

84
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

08400/08-22 Лист10/22-911
Про вирішення конфліктної ситуації з ПАТ 
"Запоріжгаз"

85
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08406/08-37 ЛистII-IV-10/02
Про нагородження Бегарука О.І. та Беспалько Л. І

86
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08421/08-22 Лист02/Б/37
Про ліміти газу для ПАТ "ЗФЗ" на жовтень 2014 
року

87
09.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

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

08434/08-37 Лист09/24-2331
Про нагородження Хмари Ф.Ф.

88
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08435/08-37 ЛистЛВ/02-2330
Про присвоєння почесного звання Линник В.І.

89
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08438/08-32 Лист16-07/2335
Про додатковий договір на оренди земельної 
ділянки

90
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

"Мотор Січ"

08376/08-22 ЛистУГЭ/08-29642
Про перерозподіл коштів заборгованості ГКП 
"Основаніе" за надане тепло та гарячу воду перед 
АТ "Мотор Січ" 

91
10.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Банки

08346/08-19 Лист22-007/4389
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку України

92
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 
"Прогрес" ім. Івченка"

08373/08-37 Лист79-09/313
Про нагородження Соловйова О.Ф. (інші)

93
13.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08377/08-37 Лист67/7218
Про нагородження Борисенко П.Ю. (інші)

94
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька АЕС

08325/08-24 Лист23-43/22591
Про передачу  об`єктів в комунальну власність 
територіальної громади м. Енергодар

95
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08368/08-34 Лист01/1-16/23097
НАРАДА 16-17.10.2014
Про участь у нараді Шлеї В.В.

96
13.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08301/08-22 Лист38
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про компенсацію за перевезення автомобільним 
транспортом окремих категорій громадян

97
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08311/08-22 Лист1606
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про проведення взаєморозрахунків по погашенню 
заборгованості за спожитий природний газ

98
09.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08316/08-32 Лист562
ДП "ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про здійснення реєстрації права власності на 
земельні ділянки

99
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08317/08-32 Листб/н
ПСП "АГРОФІРМА "ЛАН"
Про передачу на умовах довгострокової оренди 
земельної ділянки

100
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08330/08-34 Лист919
ПАТ "ЗЗБК №1"
Про надання інформації щодо включення  
підприємства до системи оповіщення на випадок 
надзвичайної ситуації і визначення безпечних 
районів для розміщення працівників підприємства

101
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

08347/08-44 Лист13/10-1
ТОВ "АНТРАЦИТ КЕПІТАЛ"
Про надання дозволу щодо безперешкодного 
пересування грузового автотранспорту через 
блокпости

102
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

08357/08-24 Лист100
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 
"МОРЯК"
Про перерозподіл обсягів газу на IV квартал

103
02.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08380/08-22 Лист317
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про проведення розрахунків по погашенню 
заборгованості за спожитий природний газ для 
населення

104
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08396/08-22 Лист1126
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження схеми проведення 
взаєморозрахунків за спожитий природний газ

105
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08397/08-22 Лист1125
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про узгодження обсягу заборгованості з різниці в 
тарифах на послуги теплопостачання

106
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08422/08-32 Лист15/10-01
АСОЦІАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКИХ  ГОСПОДАРСТВ 
"АГРО"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

107
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08426/08-22 Лист421
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про вирішення питання щодо проходження 
опалювального сезону 2014-2015 р.р.

108
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08442/08-22 Лист2027
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про додаткові обсяги природного газу для ВАТ 
"Мелітопольгаз"

109
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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08465/08-22 Лист99
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про надання копії перевірки та адаптації 
тахографів, які встановлені на транспортні засоби 
підприємства

110
17.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

08323/08-32 Лист22/5143
БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про визначення смуги вздовж берегової лінії 
Азовського моря щодо полювання в мисливський 
сезон 2014-2015 років

111
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

08331/08-36 Лист10-10/14-1
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 
РАДІОЧАСТОТ
Про скорочення штатів на підприємстві

112
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08366/08-21 Лист13/2076
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про вирішення конфліктної ситуації зі ТОВ 
"РУТЕСІЛ"

113
14.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08381/08-37 Лист40
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Про нагородження Комарова В.А. (інші)

114
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08394/08-27 Лист07
ГО АСАМБЛЕЯ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ 
ЗАПОРІЖЖЯ
Про створення музею просто неба "Запоріжжя. 
Конструктивізм. Світова історія."

115
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08399/08-37 Лист26
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про нагородження Шконди М.А.

116
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

16



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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08419/08-18 Лист8
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
Про сприяння роботі Громадської ради

117
19.08.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

08329/08-24 Лист01.04/973
Про проблемні питання в ході виконання 
капітального ремонту будівель лікарні згідно 
заходів теплової санації

118
06.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Учбові заклади

08369/08-20 Лист65
РОЗІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2 
I-III СТУПЕНІВ
Про вирішення фінансової проблеми закладу

119
08.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська ОДА

08432/08-28 Лист3/32-3113
Про передачу спеціалізованого санітарного 
автотранспорту

120
09.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08416/08-15 Лист03-01/864
(Г.Зубко) Про суспільно-політичну ситуацію в 
м.Енергодар

121
14.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08417/08-15 Лист03/1-01/556
(Ю.Косюк) Про проведення наради 17.10.2014 під 
головуванням О.В.Богомолець

122
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

08304/08-15 Лист02-01/2906
(Б.Ложкін) Про забезпечення розгляду порушених 
питань щодо реабілітації тимчасово переселених 
осіб зі Сходу України

123
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

17
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08364/08-02 Указ749/2014
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня машинобудівника

124
29.09.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08365/08-02 Указ751/2014
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня працівників освіти

125
03.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08382/08-02 Указ806/2014
Про День захисника України

126
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

08383/08-02 Розпорядження1118/2014-рп
Про звільнення В.Черленюха з посади голови 
Вільнянської районної державної адміністрації 
Запорізької області

127
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

08384/08-02 Розпорядження1119/2014-рп
Про звільнення О.Гури з посади голови 
Гуляйпільської районної державної адміністрації 
Запорізької області

128
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08451/08-02 Указ811/2014
Про розроблення Національної стратегії у сфері 
прав людини

129
15.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Запорізька райдержадміністрація

08333/08-32 Лист01-07/1417
Про надання роз`яснення щодо подальших дій зі 
сторони Запорізької райдержадміністрації стосовно 
ТОВ "Імідж-Томалекс" на розробку технічної 
документації зі встановлення меж земельної 
ділянки

130
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

08334/08-32 Лист01-07/1416
Про надання роз`яснення щодо подальших дій зі 
сторони Запорізької райдержадміністрації стосовно 
ТОВ "Лаврус" , ТОВ " Укрвторутилізація", ТОВ " 
Екопост" та надання дозволу на рекулітивізацію 
земельної ділянки в балці Степній

131
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08335/08-20 Лист01-11/1410
Про виділення коштів

132
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08378/08-36 Лист55/2014-к
Про погодження призначення Халупник Ю.Я.

133
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

08302/08-20 Лист01-25/583
Про виділення коштів для облаштування мешкання 
громадян-вимушених переселенців з зони АТО 
(АТО)

134
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

08372/08-24 Лист01-21/273
АНТОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання державних вимог до Генерального 
плану села Червонокозацьке Антонівської сільської 
ради

135
18.09.2014від

№
від 14.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

08464/08-24 Лист02-01-14/844
ЧЕРНІГІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про рішення селищної ради щодо розробки 
генерального плану смт.Чернігівка

136
13.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

08348/08-37 Лист02-01/1568
Про нагородження Мордика О.М. (інші)

137
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент з питань  цивільного захисту населення

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

08423/08-20 Лист06-03/0402
Про сприяння вирішенню питання оплати рахунків

138
13.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

08443/08-37 Лист01-02-23/1721
Про нагородження Мороко В.В.

139
16.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

08405/08-36 Доповідна запискаб/н
Про погодження призначення Риндіної Л.Й.

140
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

08349/08-37 Лист01-к-47
Про нагородження Хижняка Е.В. (інші)

141
08.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Служба у справах дітей

08375/08-37 Лист01-15/1215
Про нагородження Бабенко Л.М. (інші)

142
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

08353/08-20 Лист09.3-08/1005-11
Про копії Протоколу щодо порушення бюджетного 
законодавства

143
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08354/08-20 Лист09.3-08/1004-11
Про копії Протоколу щодо порушення бюджетного 
законодавства

144
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

08355/08-20 Лист09.3-08/1003-11
Про копії Протоколу щодо порушення бюджетного 
законодавства

145
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ 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

08358/08-44 Лист8/2-1385
Про покращення облаштування та укріпленості 
блок-постів в Запорізькій області

146
13.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

08338/08-20 Лист8289/08-29-25-1
Про надання роз`яснення щодо надходження 
коштів з резервного фонду КМУ для виготовлення 
медалей Жукова

147
03.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08429/08-45 Лист25/9/08-01-25-00
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 09.07.2014 №312 та проведення засідання 
робочої групи

148
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Головне управління юстиції

08336/08-35 Лист5047/13-1-19/13-
Про надання інформації по 
підприємствам-боржникам із заробітної плати, які 
перебувають у процедурі банкрутства

149
09.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

08428/08-36 Лист07-20/7728
Про виконання обов`язків Наливайком П.І.

150
14.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

08322/08-23 Лист836/01-15
Про пояснювальну записку до декларацій щодо 
наявних обсягів цукру

151
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

08341/08-23 Лист835/01-15
Про пояснювальну записку до декларацій щодо 
обсягів зберігання зерна

152
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

08319/08-20 Лист08-22-15-15/755
Про результати ревізії в КП "Облводоканал" ЗОР 

153
09.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08320/08-20 Лист08-06-15-15/757
Про направлення розпорядження щодо зупинення 
операцій з бюджетними коштами

154
09.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08345/08-20 Лист08-06-15-15/763
Про результати ревізії УКБ ОДА 

155
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

08374/08-20 Лист08-08-15-15/766
Про виключення з Плану ревізій на 2014 рік 
ревізію міста Запоріжжя

156
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"

08367/08-22 ЛистЕЕ-3902
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на листопад 
2014 року

157
09.10.2014від

№
від 14.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька філія ПАТ "Укртелеком"

08431/08-37 Лист52/01-803
Про нагородження Гарматко О.М. 

158
14.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький обласний центр зайнятості

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

08440/08-37 Лист3117/01-17
Про нагородження Шарапенко А.М.

159
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

08403/08-43 Лист808/5404/14
Про виклик до суду по справі за позовом 
обслуговуючого кооперативу "Дачне товариство 
"Троянда"

160
15.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

08420/08-37 Лист1650/04
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 
СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Про нагородження Нейчевої Т.Ю. (інші)

161
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

08352/08-41 Лист07/1/1-4138/10
Про надання інформації щодо звернень Вересової 
О.Д. до Запорізької ОДА упродовж 2013-2014 років 
та результатів їх розгляду

162
10.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

08436/08-41 Лист05/3-1105вих-14
Про надання інформації щодо об`єктів культурної 
спадщини 

163
15.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

08437/08-41 Лист05/3-3074-14
Про призначення в.о. Головного управління 
Держземагентства у Запорізькій області Євграфова 
О.Є.

164
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

08467/08-41 Лист07/1/4-4571-14
Про надання інформації щодо ТОВ "Геолан-агро"

165
17.10.2014від

№
від 17.10.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

08401/08-22 Лист10/1619/1
Про внесення змін в доручення голови ОДА від 
25.09.2014 №08-02-07/11

166
14.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

23



№
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

08402/08-22 Лист10/1614
Про проведення робіт по встановленню дорожніх 
знаків та фарбуванню залізобетонних блоків

167
13.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

08425/08-19 Лист12/1609
Про хід виконання Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку 
Запорізької області на 2014 рік за підсумками 9 
місяців

168
10.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

08404/08-44 Лист0.721-8939/0/6-1
Про придбання житла солдату Ганчів В.Є. у м. 
Приморську Запорізької області. (АТО)

169
10.10.2014від

№
від 15.10.2014
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

08308/08-21 Лист08029/0/20-14
Про надання інформації щодо стану реалізації 
регіональних та місцевих програм розвитку малого 
і середнього підприємництва за 9 місяців 2014 року

170
07.10.2014від

№
від 13.10.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна судова адміністрація

08433/08-43 Лист10-4806/14
Про надання інформації щодо друкованих засобів 
масової інформації, у яких розміщуються 
оголошення про виклик до суду 

171
16.10.2014від

№
від 16.10.2014
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

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