
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.11.14 по 28.11.14

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

09364/08-01 Закон України1706-VII
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб

1
20.10.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09418/08-14 Лист08/15-775
УРОЧИСТЕ ЗСІДАННЯ ТА ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ 
СЕСІЇ ВРУ 27.11.2014
Про участь в урочистому засіданні

2
24.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Народні депутати України

09399/08-10 Депутатське звернення1305-8/101114-0
НДУ БРИГИНЕЦЬ О.
Про надання інформації щодо регіональних 
програм рятування людей на водних об`єктах

3
10.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

09350/08-36 Лист18-09/430
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації 01-05.12.2014

4
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09351/08-36 Лист18-09/432
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації 

5
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

09380/08-30 Лист15/11/2014
ПРОЕКТ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО 
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 04-05.12.2014
Про участь у засіданні

6
24.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09381/08-22 Лист27
ТОВ "АЛЬЯНС ЕКОНОМ УКРАЇНА"
Про співробітництво

7
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09420/08-33 ЛистСВА/АDМ/2014
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про співфінансування з обласного бюджету

8
24.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09421/08-33 Листб/н
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про виконання Проекту МРГ

9
24.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09423/08-35 Лист01/336/01-10
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 
АР КРИМ
Про надання інформації щодо обсягів фінансування 
і соціальних програм, які діють в області для 
надання допомоги вимушеним переселенцям з 
тимчасово окупованої території АР Крим

10
21.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09465/08-32 Лист423
ТОВ "ЗАХІДНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА"
Про усунення перешкод в користуванні земельною 
ділянкою

11
24.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09471/08-13 Лист2014/759
МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ
Про проведення зустрічі 04.12.2014

12
24.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

2
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09484/08-20 Лист167
АСОЦІАЦІЯ "ВЛАСНИЙ ДІМ"
Про збільшення фінансування програми "Власний 
дім"
 

13
21.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Суди

09389/08-43 Лист0870/6434/12
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИНИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду на 19.12.2014

14
17.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09361/08-09 Доручення42962/1/1-14
(А.Яценюк) Про відзначення Дня пам`яті жертв 
голодоморів

15
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09362/08-09 Доручення42507/1/1-14
(О.Сич) Про заборгованість із закупівлі медичного 
обладнання

16
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09383/08-09 Доручення42809/2/1-14
(В.Гройсман) Про визначення відповідальних осіб 
та подання інформації щодо Першої фази Оцінки 
шляхів відновлення та розбудови миру в Східній 
Україні  (АТО)

17
24.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

09405/08-09 Доручення39683/3/1-14
(В.Гройсман) Про Протокол засідання Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМУ

18
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09425/08-03 Постанова634
Про порядок підготовки пропозицій щодо 
удосконалення проектів регуляторних актів, які 
розробляються органами місцевого 
самоврядування

19
23.09.2014від

№
від 26.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09426/08-09 Доручення4227/1/1-14
(В.Гройсман) Про підтримку вітчизняних 
товаровиробників

20
24.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

3
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09427/08-09 Доручення42101/1/1-14
(О.Сич) Про проведення аналізу стану закупівлі 
лікарських засобів і виробів медичного 
призначення

21
24.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09428/08-09 Доручення36769/5/1-14
(В.Гройсман) Про погашення кредиторської 
заборгованості

22
24.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09429/08-09 Доручення42498/1/1-14
(А.Яценюк) Про надання інформації щодо 
розрахунків за природний газ через поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання 
усіма категоріями споживачів

23
25.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09430/08-09 Доручення42915/1/1-14
(А.Яценюк) Про надання інформації щодо 
нагородження відзнакою Президента України - 
пам`ятною медаллю "25 років виведення військ з 
Афганістану"

24
25.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09431/08-09 Доручення16098/0/2-14
(О.Паракуда) Про розгляд звернення ГО 
"Всеукраїнська колегія людей з обмеженими 
можливостями "Соціальна Солідарність" у 
Рівненській області

25
25.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09455/08-03 Постанова637
Про здійснення соціальних виплат особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення АТО

26
05.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09456/08-03 Постанова638
Про внесення змін до Порядку та умов надання у 
2014 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення,...

27
05.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

4



№
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09457/08-09 Доручення30549/1/1-14
(.Гройсман) Про використання консервів м'ясних 
виробництва ТОВ"Бердянські ковбаси"

28
25.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

09490/08-03 Постанова643
Про затвердження Порядку надання та позбавлення 
статусу особи, депортованої за національною 
ознакою

29
12.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

09491/08-03 Розпорядження1135-р
Про затвердження плану заходів щодо захисту 
державних інформаційних ресурсів

30
05.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

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

09365/08-22 Лист26-7566/1.2.2-14
Про перевищення обсягів використання 
природного газу

31
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09392/08-22 Лист3931-05/40948-0
Про показники фондовіддачі для розрахунку 
концесійних платежів

32
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

09478/08-22 Лист2/07-37-5082
Про потребу у вугільній продукції на 2015 рік

33
26.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

09496/08-27 Лист830/10-4.1/15-14
Про наказ Мінкультури від 05.11.2014 № 943

34
27.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки

09356/08-26 Лист1/9-587
Про державну реєстрацію дошкільних навчальних 
закладів

35
12.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

5



№
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09354/08-28 Лист02.05-05/1703/34
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 25.11.2014
Про участь у нараді

36
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

09477/08-28 Лист3.14-10/2260-14/
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
збільшення норм грошових витрат на харчування 
та медикаментами в закладах охорони здоров`я для 
ветерані війни" 

37
26.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09345/08-24 Лист8/9-1187-14
Про надання інформації щодо підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства та 
теплопостачання

38
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09358/08-24 Лист7/15-13468
Про Накази Мінрегіону від 11.11.2014 № 306; № 
307

39
12.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09410/08-24 Лист8/9-1204-14
Про надання інформації щодо пошкоджень та 
зміни в обсягах надання послуг на території області

40
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09439/08-24 Лист7/9-13923
Про надання інформації щодо переведення в 
установленому порядку всіх категорій споживачів 
на облік теплоенергії та природного газу з 
використанням приладів комерційного обліку та 
оптимізації норми споживання природного газу

41
21.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09446/08-24 Лист7/10-14083
Про прискорення укладання договорів щодо 
організації взаєморозрахунків

42
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09447/08-24 Лист7/10-14084
Про перегляд норм водоспоживання

43
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09475/08-24 Лист7/6-14130
СЕЛЕКТОРНА НРАДА 02.12.2014
Про участь у селекторній нараді

44
27.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

09355/08-30 Лист13602/0/14-14/57
Про надання інформації щодо потреби в коштах 
субвенції з державного бюджету на 2014 рік

45
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

09417/08-29 Лист165/0/15-14/115
Про використання путівок до ДП "УДЦ "Молода 
гвардія"                 

46
20.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

09436/08-35 Лист
Про облік осіб які переміщені з тимчасово 
окупованої території України та районів 
проведення АТО

47
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09460/08-27 Лист164/0/15-14/56
Про організацію заходів до Різдвяних та 
Новорічних свят

48
20.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство фінансів

09479/08-20 Лист31-10030-04-7/2
Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету

49
24.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09393/08-22 Лист01-7280/33
Про збільшення обсягів природного газу для ПАТ 
"Бердянське підприємство теплових мереж"

50
17.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09396/08-37 Лист01-7224/23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Желєвій Л.М.

51
13.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ 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

09397/08-37 Лист01-7223/23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Кузьменко І.О.

52
13.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09486/08-20 Лист05-7452/45
Про додаткове виділення коштів

53
24.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09488/08-37 Лист01-7502/23
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Дарчук М.Ф.

54
26.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівський міськвиконком

09445/08-32 Лист02-01-19/3053
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо встановлення меж в натурі

55
25.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Гуляйпільський міськвиконком

09348/08-24 Лист377/01-27
Про недопущення відключення від 
електропостачання

56
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

09376/08-32 Лист02-16/4486
Про зміну меж та площі території ландшафтних 
заказників місцевого значення

57
17.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09402/08-20 Лист02-28/4547
Про відновлення формули розподілу обсягу 
міжбюджетних трансфертів

58
20.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

09404/08-37 Лист09-02-23/03790
Про нагородження Грищенка В.Ф. (інші)

59
20.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморський міськвиконком

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

09401/08-20 Лист03-26/1947
Про погашення заборгованості за виконані роботи

60
20.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

09373/08-37 Лист2427/21-10
Про нагородження Яковлєвої Л.М.

61
18.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09462/08-20 Лист2491/21-15
Про виділення додаткової дотації

62
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09422/08-17 Лист01-26/1098
Про надання інформації щодо стану фінансування 
програм

63
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09458/08-17 Лист01-26/1104
Про надання інформації щодо придбання 
облдержадміністрацією або структурними 
підрозділами облдержадміністрації комплекту 
нагород

64
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

09347/08-10 Лист41
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про виділення коштів для виплати заробітної плати 
працівникам бюджетних установ Гуляйпільського 
р-ну

65
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09406/08-10 Депутатське звернення42
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо виконання 
рекомендацій Комісії від 23.10.2014 № 32

66
25.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

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

09452/08-10 Лист44
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про висновки та рекомендації засідання постійної 
комісії з питань бюджету від 25.11.2014 №46 

67
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Дніпроспецсталь"

09414/08-22 Лист70-109
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

68
25.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжгаз"

09433/08-22 Лист58/10744
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на листопад 2014 р ПАТ "Завод залізобетонних 
конструкцій № 1"

69
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09434/08-22 Лист58/10775
Про відсутність достатніх фондів природного газу 
на листопад 2014 р ПАТ "Іскож 2000"

70
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запоріжжяобленерго"

09476/08-22 Лист007-43/17823
Про відключення від електропостачання об`єктів 
водопостачання

71
27.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Запорізький завод феросплавів"

09505/08-22 ЛистIV-I-11/79
Про продовження дій Меморандуму про 
порозуміння між КМУ та електрометалургійними 
підприємствами

72
26.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

"Радіоприлад"

09385/08-20 Лист131-2569
Про погашення заборгованості з податку на додану 
вартість

73
24.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Військові частини

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

09438/08-37 Лист43
55 ОКРЕМА АРТИЛЕРІЙСЬКА БРИГАДА
Про нагородження Хіменка О.С. (інші)

74
25.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09493/08-44 Лист456
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про забезпечення необхідними матеріальними 
цінностями

75
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

09508/08-22 Лист455
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3033
Про надання допомоги у виділенні автомобільного 
транспорту

76
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09352/08-24 Листб/н
ТОВ "АГРО-Р"
Про проведення розрахунку орендної плати за 
користування водними об`єктами

77
24.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09384/08-22 Листб/н
ТОВ"АГРОПРОМТРАНС"
Про забезпечення рухомим складом підприємств 
агропромислового комплексу

78
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09398/08-32 Лист2745
ТОВ "РЕМОНДІС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання роз`яснень щодо експлуатації 
полігону ТПВ-1 м. Запоріжжя

79
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09407/08-24 Лист3190
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погодження відкоригованих питомих витрат 
електроенергії

80
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09411/08-32 Лист149
ТОВ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД МК"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

81
25.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

09464/08-37 Лист5300/01
Про нагородження Данченко І.В.

82
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09481/08-20 Лист213
ТОВ "ЗАПОРІЖВОДСЕРВІС"
Про фінансування виконаних робіт

83
27.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09482/08-22 Лист237
ТОВ НВФ "ДУМЕТО"
Про внесення змін до Акту обстеження 
промислового майданчика

84
26.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09485/08-32 Лист272
ТОВ "АГРОФІРМА "ЖОТНЕИЙ"
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

85
26.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09499/08-22 Лист280
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про погодження тарифів на проїзд

86
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09501/08-32 Лист6
ТОВ "АГРОС-М"
Про забезпечення дотримання норм земельного 
законодавства Вільнянською РДА

87
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

09395/08-37 Лист03/5235
ВП "ДНІПРОВСЬКАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА"
Про нагородження Бобровничого І.В. (інші)

88
20.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

09413/08-21 Лист25/11
ДП "ХЛІБНА БАЗА № 74"
Про сприяння в реалізації майна

89
25.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

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

09416/08-32 Лист743
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання земельних ділянок лісогосподарського 
призначення у постійне користування

90
24.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09441/08-43 Адвокатський запит25/11/2014-1
АДВОКАТ ГРИШИН Я.В.
Про повернення коштів Хаймо Турін

91
25.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09472/08-20 Лист01/360
ВІДДІЛ ГУ ДЕРЖАВНОЇ ФЕЛЬД"ЄГЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про погашення кредиторської заборгованості

92
27.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09480/08-24 Лист287/1
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про комерційну пропозицію щодо співпраці

93
24.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09483/08-36 Лист11/462
ДП "ДІПРОПРОМ"
Про погодження списку кадрового резерву

94
27.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09487/08-35 Лист18055/03
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
І ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОМУ Р-НІ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про список застраховних осіб, які в 2 кварталі 
2015р досягають віку 60 років

95
18.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

09489/08-36 Лист775
ДП "ДНДП ІНСТИТУТ ТИТАНУ"
Про погодження списку кадрового резерву

96
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09498/08-22 Лист6535/19
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про визначення технологічного мінімуму 
споживання природного газу

97
24.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13



№
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

09504/08-32 Лист1439
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про реєстрацію права власності за державою на 
земельні ділянки лісогосподарського призначення

98
25.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09506/08-32 Лист1438
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації встановлення меж земельної ділянки в 
натурі

99
25.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народна рада Запоріжжя і Запорізької області

09466/08-45 Лист117
Про порядок розгляду листів

100
24.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09507/08-21 Лист11/27
Про виділення приміщення

101
20.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

09374/08-22 Лист46
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВГО 
"ВААП"
Про проект Закону України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо реформування 
системи державного контролю та регулювання 
діяльності автомобільного та міського 
електротранспорту,..."

102
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09419/08-37 Листб/н
МГО "КОЗАЦЬКИЙ КОШ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Позенської Л.Д. (інші)

103
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09442/08-45 Лист14-11/26
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА,ТОРГІВЛІ,ПРОМПОЛІТИК
И,ЗАХИСТУ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ОДА
Про реалізацію прав членів Громадської ради при 
ОДА

104
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09459/08-36 Листб/н
ГО "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В 
ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ"
Про кандидатуру Єременка М.М. на посаду голови 
Чернігівської райдержадміністрації

105
19.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Суди

09388/08-43 Лист320/9385/14-ц
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Судова повістка про виклик до суду 10.12.2014

106
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

09370/08-28 Лист988
КУ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР"
Про виділення коштів на будівництво 
корпусу-вставки № 3 диспансеру

107
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09363/08-15 Лист02-01/3717
(Б.Ложкін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 11.01.2013 № 1-1/48

108
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

09435/08-15 Лист03-01/1103
(Г.Зубко) УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ТА 
ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ ВРУ 27.11.2014
Про участь в урочистому засіданні

109
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09440/08-15 Лист03-01/1102
(Г.Зубко) Про Територіальну електронну систему 
обміну інформацією

110
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

09492/08-15 Лист03-01/1120
(Г.Зубко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.11.2014
Про участь у селекторній нараді

111
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09495/08-15 Лист03-01/1119
(Г.Зубко) Про надання пропозицій щодо 
проблемних питань, пов`язаних із забезпеченням 
територіальної оборони області, наданням 
гуманітарної допомоги Луганській та Донецькій 
областям,...

112
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Президент України

09424/08-02 Розпорядження1262/2014-рп
Деякі питання організації проведення перевірки 
відповідно до Закону України "Про очищення 
влади"

113
22.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

09454/08-02 Указ890/2014
Про присвоєння звання Герой України

114
21.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

09437/08-36 Лист01-01-31/933
Про погодження звільнення Кучеровой С.А.

115
19.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09502/08-36 Лист01-01-27/1/959
Про встановлення надбавки за високі досягнення у 
праці Юр`єву Т.М.

116
24.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09503/08-36 Лист01-01-27/1/960
Про преміювання Юр`єва Т.М.

117
24.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

09371/08-20 Лист156/01-27
Про оплату платіжних доручень

118
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

09444/08-36 Лист74/2014-к
Про погодження звільнення Дегтярьова П.П.

119
25.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09449/08-20 Лист01-09/1606
Про виділення додаткових коштів

120
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09468/08-20 Лист0551/05-03
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

121
20.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09467/08-22 Лист01-01-15/0793
Про затвердження паспорті автобусних маршрутів

122
27.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

09403/08-20 Лист01-16/1076
Про додаткове виділення коштів

123
20.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

09497/08-45 Лист03-02/64-к
Про режим роботи райдержадміністрації

124
28.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

09382/08-20 Лист03-12/0680
Про включення до переліку об`єктів

125
08.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09386/08-37 Лист03-12/0664
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Грищенко Т.О.

126
10.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Оріхівська райдержадміністрація

09469/08-36 Лист01-24/1124
Про погодження призначення Шевченко Н.І.

127
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

09448/08-20 Лист0429/01-04
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

128
21.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

09408/08-20 Лист1843/01-18
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

129
19.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

09409/08-36 Лист01-11/0706
Про погодження призначення Макарової Н.В.

130
20.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

09377/08-20 Лист2688/01-07/08
Про перерахування коштів за виконані роботи

131
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Кам'янсько-Дніпровська райрада

09375/08-24 Лист01/616
Про розробку проекту Правил користування 
водозабірними спорудами для задоволення питних, 
побутових та інших потреб населення,...

132
18.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент соціального захисту населення

09415/08-37 Лист01.-29/319
Про нагородження Шевченко Т.К.

133
25.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

Управління молоді, фізичної культури та спорту

09387/08-37 Листб/н
Про нагородження Куруоглу В.В. (інші)

134
24.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Господарський суд Запорізької області

09390/08-43 Лист908/4471/14
Про продовження строку вирішення спору

135
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09391/08-43 Лист908/4472/14
Про відкладання розгляду справи

136
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

09400/08-32 Лист3257/04
Про погодження переліку суб`єктів 
господарювання з високим ступенем ризику

137
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

09378/08-36 Лист01-08/1713
Про погодження списку кадрового резерву 
директора ДП "Запорізьке лісомисливське 
господарство"

138
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09379/08-36 Лист01-08/1712
Про погодження списку кадрового резерву 

139
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09394/08-32 Лист01-08/1726
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень голови облдержадміністрації

140
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

09453/08-44 Лист224/пр
Про організацію проведення приписки громадян 
1998 року народження до призовних дільниць 
районів області

141
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

19



№
з/п

Джерело  інформації 
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09470/08-43 Лист808/6947/14
Про скасування наказу про звільнення з зайноманої 
посади, поновлення на роботі та виплату заробітної 
плати за час вимушеного прогулу

142
27.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

09500/08-37 Лист02-38/17854/14
Про нагородження Лисяк Н.В. (інші)

143
27.11.2014від

№
від 28.11.2014
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

09349/08-21 Лист593/01-22/06
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ТЕРУПР.НАЦКОМІСІЇ З 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Про виділення приміщення

144
17.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

09412/08-32 Лист05.03/2583
ДУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛЦ ДСЕСУ"
Про реєстрацію права власності за державою на 
земельні ділянки

145
24.11.2014від

№
від 25.11.2014
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

09443/08-36 Лист27-12/2363
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦГМ
Про погодження осіб кадрового резерву

146
26.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

09473/08-41 Лист19-327-11
Про розгляд звернення голови СФГ "Зетченко 
В.В."

147
27.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Правові питання паперовий паперова

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області

09372/08-22 Лист10/19-14
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 13.11.2014 № 591

148
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

09463/08-22 Лист3/1948
Про створення запасів дизельного пального та 
бензину

149
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Запорізькій області

20



№
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09450/08-27 Лист1/13-7507-Гл
Про віднесення будівлі Запорізького слідчого 
ізолятора до переліку пам`яток культурної 
спадщини місцевого значення

150
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

09451/08-41 Лист1/11-7506-Гл
Про внесення змін в обсягах реалізації продукції 
підприємствами установ Державної пенітенціарної 
служби України в Запорізькій області

151
26.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

09474/08-44 Лист0.233-10596/0/6-
Про фінансування заходів з будівництва та 
облаштування всіх контрольних пунктів 
в`їзду-виїзду

152
24.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

09359/08-20 Лист8-08/2482-25277
Про дотримання термінів подання довідок щодо 
внесення змін до кошторисів

153
14.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

09369/08-21 Лист06.24-9129/32
Про передачу з державної в комунальну власність 
приміщення ДЗ "Бердянська районна СЕС" за 
адресою Запорізька обл., Бердянський р-н, смт. 
Андрївка, вул. Леніна. 27

154
14.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

09432/08-45 Лист8478/0/5.2-09/6/
Про погодження плану роботи теруправління 
Держгірпромнагляду на 2015 рік

155
25.11.2014від

№
від 26.11.2014
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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09346/08-35 Лист215-1580/03
Про надання інформації щодо потреби у медичних 
засобах (АТО)

156
21.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

09357/08-34 Лист03-16418/162
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

157
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції

09461/08-27 Лист706-вих
Про надання інформації щодо виконання Указу 
Президента України від 10.10.2014 № 765/2014

158
27.11.2014від

№
від 27.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

09353/08-36 Лист4907/27/13
Про погодження призначення Тихонова С.О.

159
18.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

09360/08-27 Лист4943/27/5
Про надання інформації щодо виконання підп."б" 
п.1 т п.2 р.9  Плану невідкладних заходів до 
мінімізації дій РФ з дестабілізації ситуації в 
економіці України

160
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

09366/08-24 Лист2019/62/61-14
Про надання інформації щодо здійснення 
господарської діяльності суб`єктами 
господарювання у сфері поводження з побутовими 
відходами

161
20.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

09367/08-24 Лист1810/66/61-14
Про тарифи на послуги з централізованого 
опалення та послуги з централізованого постачання 
гарячої води, що надаються населенню суб`єктами 
господарювання

162
17.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

22



№
з/п
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09368/08-24 Лист1939/59/31-14
Про додаткові заходи щодо забезпечення більш 
комфортних умов здійснення процедури надання 
населенню компенсації додаткових витрат на 
оплату комунальних послуг та її спрощення

163
19.11.2014від

№
від 24.11.2014
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

23


