
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
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Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

03661/08-37 Листб/н
М.А.ЯРМОЩУК
Про нагородження Авдєєвої А.В.

1
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03662/08-37 Листб/н
М.А.ЯРМОЩУК
Про нагородження Романиченко Н.М.

2
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03680/08-37 Листб/н
М.А. ЯРМОЩУК
Про нагородження Латун Л.М. (інші)

3
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03681/08-37 Листб/н
М.А.ЯРМОЩУК
Про нагородження 

4
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03683/08-37 Листб/н
М.А.ЯРМОЩУК
Про нагородження Федосеєнкової С.Г.

5
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03684/08-37 Листб/н
М.А.ЯРМОЩУК
Про нагородження Трушкової О.І.

6
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03749/08-37 Листб/н
Про нагородження Туріянській О.І. (інші)

7
10.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Депутати Верховної Ради України

03742/08-10 Лист204/02-1528
НДУ О.В.ЛЯШКО
Про звернення Стародубцевої М.В. щодо 
проведення приватизації кімнати у гуртожитку 

8
04.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

03743/08-10 Лист27
НДУ СУПРУН Л.П.
Про нарахування надбавки до заробітної плати 
В.М.Манжос

9
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Комітети Верховної Ради України

03671/08-22 Лист04-25/24-144
Про Комітетські слухання (30.05.2012)

10
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03766/08-14 Лист04-13/11-341
Про засідання "круглого столу" з питання "Про 
підготовку на повторне перше читання проекту 
Закону про основні засади державної 
регіональної політики" (22.05.2012)

11
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

03632/08-27 Листб/н
ГАЗЕТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
"ГОЛОС УКРАЇНИ"
Про передплату газети

12
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03633/08-27 Листб/н
ГАЗЕТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
"ГОЛОС УКРАЇНИ"
Про передплату газети

13
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03665/08-26 Листб/н
СОШНИКОВ А.О.
Про конкурс шкільних малюнків "Мої права"

14
від
№

від 07.05.12
№ Освіта і наука

03673/08-46 Лист303/24/9-1286
КРИМСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 
УПРАВЛІННЯ
Про реєстрацію в БТІ шевської квартири

15
24.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

03682/08-22 Листб/н
HERA
Про делегацію на території Запорізької області

16
від
№

від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03693/08-27 Лист135
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський фестиваль "Азовські 
вітрила - 2012"

17
30.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03694/08-27 Лист258
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про Міжнародний фестиваль "Львівська 
рапсодія - Євро - 2012"

18
30.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03696/08-32 ЛистВЗ/1-13
БАСЕЙНОВА РАДА РІЧКИ ДНІПРО
Про конкурс "Міжнародний День Дніпра"

19
04.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

03716/08-32 Листб/н
ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"
Про запрошення на запис соціальної програми 
"Говорить Україна" (15.05.2012)

20
від
№

від 10.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

03740/08-27 Лист55
ЖУРНАЛ "НАШ ВИБІР"
Про проект "Відкриваємо Україну" 

21
28.03.2012від

№
від 10.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03741/08-33 Лист165
АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧИХ ТУРИСТИЧНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ "ЕВРАЗИЙСКОЕ 
МЕЖДУРЕЧЬЕ"
Про Форум в м. Уральське Казахстан 
17-18.05.2012

22
10.04.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Посольства

2
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Адресат
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03736/08-28 Лист02-04/15
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про надання послуг спелеотерапії 

23
02.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Охорона здоров'я

Суди

03737/08-43 Лист2а-5865/12/2670
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
МІСТА КИЄВА
Про судове засідання щодо стягнення 
заборгованості з фінансової допомоги, наданій 
на зворотній основі 

24
28.04.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

03637/08-04 Витяг з протоколуВП 33
(М.Азаров) 7.2.Рішення з окремих питань щодо 
підготовки до святкування Дня Перемоги

25
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03638/08-04 Витяг з протоколуВП 33
(М.Азаров) 7.4.Рішення з окремих питань щодо 
грошової допомоги ветеранам війни 

26
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

03639/08-04 Витяг з протоколуВП 33
(М.Азаров) 7.6. Рішення з окремих питань щодо 
нарощування поголів'я сільськогосподарських 
тварин та збільшення виробництва молока і 
м'яса

27
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

03640/08-03 Постанова356
(М.Азаров) Про встановлення мінімальних норм 
забезпечення населення твердим паливом і 
скрапленим газом та граничних показників їх 
вартості для надання пільг і житлових субсидій 
за рахунок субвенції

28
23.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03641/08-09 Доручення16532/1/1-12
(В.Хрошковський) Про звернення Громадської 
ради при ЗОДА

29
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

03642/08-09 Доручення18311/1/1-12
(М.Азаров) Про порядок проведення 
спеціальних перевірок стосовно кандидатів на 
посади голів РДА

30
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

03643/08-09 Доручення18650/0/1-12
(Ю.Аністратенко) ПРО СЕЛЕКТОРНУ 
НАРАДУ 05.05.2012

31
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

03645/08-09 Доручення16924/1/1-12
(М.Азаров) Про відзначення 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка під головуванням 
Президента України В.Ф.Януковича

32
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03646/08-09 Доручення18108/1/1-12
(М.Азаров) Про використання коштів 
держбюджету на заходи з літнього оздоровлення 
та відпочинку дітей у 2010-2011 роках

33
05.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

3
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03647/08-09 Доручення9260/34/1-10
(Ю.Аністратенко) Про створення належних умов 
для реабілітації дітей та молоді з вадами 
розумового розвитку засобами фізичної 
культури і спорту

34
01.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

03648/08-09 Доручення17061/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про питання капітального 
ремонту квартири

35
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

03649/08-04 Витяг з протоколуВП 31
(М.Азаров) Про нагородження Ладченка М.М.

36
25.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03698/08-03 Розпорядження243-р
(М.Азаров) Про затвердження переліку об'єктів і 
заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку

37
25.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

03699/08-09 Доручення17935/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про проблемні питання на 
ринках будівництва житла

38
04.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03722/08-09 Доручення18968/1/1-12
(М.Азаров) Про своєчасні розрахунки у 
державних професійно-технічних навчальних 
закладів за спожиті комунальні послуги

39
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03726/08-09 Доручення18008/1/1-12
(В.Хорошковський) Про затвердження плану 
заходів щодо реформування системи надання 
адміністративних послуг

40
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

03728/08-09 Доручення58889/4/1-11
(С.Тігіпко) Про виконання заходів, спрямованих 
на реалізацію Державної цільової програми 
подолання та запобігання бідності  

41
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

03731/08-09 Доручення11974/3/1-12
(Ю.Аністратенко) Про оновлення парку 
рухомого складу міського електротранспорту

42
05.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

03732/08-09 Доручення12062/3/1-12
(Ю.Аністратенко) Про облаштування 
майданчиків для паркування

43
05.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03739/08-16 Лист37-13-1-11/7816
ПРО СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ (14.05.2012) 

44
10.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

03761/08-09 Доручення19376/0/1-12
(В.Хорошковський) Про підготовку до 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році

45
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

03767/08-09 Доручення2629/71/1-12
(Ю.Аністратенко) ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКУ 
СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ (24.05.2012)

46
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

4
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03768/08-09 Доручення18620/3/1-12
((М.Азаров) Про забезпечення впровадження 
ініціатив Президента України щодо активізації 
розвитку реального сектору економіки, 
ефективного використання його потенціалу

47
07.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

03782/08-16 Лист5954/0/2-12
(Ю.Авксентьєв) Про заповнення анкети 
представника органу виконавчої влади, 
відповідального за організацію доступу до 
публічної інформації

48
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання організаційної роботи

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

03745/08-22 Лист11-2787/28-12
Про організацію будівництва об'єктів 
газопостачання в регіонах країни

49
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03658/08-34 Лист745
Про передачу літератури

50
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство екології та природних ресурсів

03685/08-23 Лист9064/08/10-12
Про ефективність використання води на 
зрошуваних землях та результати проведення 
інвентаризації меліоративних систем 
зрошуваного землеробства

51
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03755/08-27 Лист3501-04/17510-0
Про проведення ХV Всеукраїнського чемпіонату 
з перукарського мистецтва (17-18.05.2012)

52
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03763/08-25 Лист3502-04/16921-0
Про здійснення розрахунків за продані товари з 
використанням спеціальних платіжних засобів 
та встановлення платіжних терміналів 

53
04.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

03624/08-22 Лист03/15-1534
Про проект Закону України "Про ратифікацію 
Фінансової угоди між Україною та 
Європейським інвестиційним банком"

54
25.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03625/08-22 Лист03/32-1592
Про граничні величини споживання електричної 
потужності 

55
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03626/08-22 Лист03/32-1591
Про гранічні величини споживання електричної 
енергії для регіонів

56
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство закордонних справ

5
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03668/08-33 Лист51/16-186/1-213
Про проекти співпраці в рамках 
Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ)

57
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство культури

03770/08-27 Лист22-968/43
Про наказ від 20.04.2012 № 382 "Про визнання 
такими, що втратили чинність, деяких наказів 
Мінкультури і мистецтв та Мінкультури і 
туризму"

58
28.04.2012від

№
від 11.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій

03659/08-34 Лист739
Про розподіл додаткових коштів, передбачених 
у держбюджеті у 2012 році для забезпечення 
житлом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

59
28.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

03636/08-29 Лист1/9-321
Про погодження проекту постанови КМУ 

60
26.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Міністерство охорони здоров'я

03702/08-28 Лист3.51-205
ПРО СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ 10.05.2012

61
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03634/08-24 Лист7/14-7347
Про містобудівну документацію

62
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03679/08-21 Лист7/10-7444
Про надання інформації щодо кількості 
гуртожитків

63
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

03689/08-24 Лист7/21-7263
Про затвердження Змін до Правил користування 
системами централізованого комунального 
водопостачання та водовідведення в населених 
пунктах України

64
28.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03690/08-29 Лист7/21-6985
Про належну підготовку до проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу

65
26.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

03715/08-24 Лист7/17-7557
Про запровадження програми іпотечного 
кредитування громадян

66
08.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03724/08-22 Лист7/20-7563
Про фактичні обсяги заборгованостей з різниці в 
тарифах 

67
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок
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03734/08-20 Лист7/7-7570
Про визначення розпорядника бюджетних 
коштів нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів на рівні області 

68
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

03765/08-22 Лист7/21-7311
Про об'єкти на яких доцільне будівництво 
установок з вилучення та утилізації біогазу 
полігонів і газу з очисних споруд стічних вод

69
03.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03769/08-33 Лист7/12-7434
Про пропозиції іракської сторони

70
04.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

03771/08-24 Лист7/10-6531
Про утворення Національної ради з питань 
створення та забезпечення функціонування 
об`єднань співвласників багатоквартирних 
будинків

71
20.04.2012від

№
від 11.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03777/08-24 Лист7/11-7653
Про наявність та потреби у житловому фонді 
засобів обліку та регулювання споживання води 
і теплової енергії

72
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03779/08-20 Лист7/19-7271
Про наказ "Про затвердження Переліку об'єктів, 
що фінансуються у 2012 році за рахунок 
субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження"  

73
03.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство соціальної політики

03687/08-35 Лист237/0/15-12/18
Про стан укладення колективних договорів

74
03.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

03701/08-35 Лист4886/0/14-12/5
Про мінімальні норми забезпечення населення 
твердим паливом і скрапленим газом та 
граничні показники їх вартості для надання 
пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з 
держбюджету місцевим бюджетам

75
04.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

03727/08-29 Лист252/0/15-12/56
ПРО СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ 24.05.2012

76
10.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

03764/08-35 Лист4849/0/14-12/56
Про виконання Закону України "Про 
волонтерську діяльність"

77
03.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Міністерство фінансів

03657/08-20 Лист31-05040-14-21/
Про розпорядника бюджетних коштів

78
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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03695/08-20 Лист31-05050-2-6/29
Про порядок та умови надання субвенції 

79
28.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

03776/08-20 Лист31-05040-14-21/
Про лімітну довідку для підготовки та 
затвердження розпорядником коштів кошторису 
та плану асигнувань загального фонду

80
11.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03707/08-37 Лист01-2393/23
Про нагородження Кідалової В.В.

81
25.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03708/08-37 Лист01-2391/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Єфімовій К.М.

82
25.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03709/08-37 Лист01-2392/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Підгірній Г.Д.

83
25.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03710/08-37 Лист01-2386/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Лусніковій Г.М.

84
25.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03711/08-37 Лист01-2385/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Єрмоленко Н.А.

85
25.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03788/08-24 Лист01-2622/26
Про водопостачання в м. Бердянськ

86
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Енергодарський міськвиконком

03772/08-21 Лист02-13/1821
Про отримання експертних висновків

87
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

03780/08-21 Лист16
Про звернення до ВРУ щодо підтримки проекту 
Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про передачу об'єктів права державної 
та комунальної власності 

88
27.04.2012від

№
від 11.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Запорізький міськвиконком

03688/08-20 ЛистЩ-66046К
Про звернення мешканців Оріхової бухти щодо 
актів землекористування

89
03.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

03691/08-22 ЛистБ-4864-Л
Про тарифи на теплову енергію

90
04.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

8
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03738/08-37 Лист07486/01-16
Про нагородження Ренгевич О.В.

91
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03783/08-20 Лист03-20/01277
Про хід виконання дорожніх робіт та 
використання субвенції на об'єктах комунальної 
власності 

92
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Токмацьський міськвиконком

03669/08-24 Лист1068/21-18
Про зміну переліку вулиць, на яких необхідно 
виконати поточний ремонт в м. Токмак

93
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03676/08-24 Лист1067/21-23
Про перелік об'єктів за програмою "Питна вода 
України" в м. Токмак

94
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

03652/08-37 Лист78/1-19
Про призначення пенсії за особливі заслуги 
перед Україною Захарі В.О.

95
18.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

03757/08-17 Лист1667/01-29
Про забезпечення житлом 

96
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжавтотранс"

03692/08-22 Лист1/13-01-383
Про порушення транспортного законодавства з 
боку перевізника ТОВ "Фортштрітт"

97
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжгаз"

03656/08-22 Лист15/2930
Про погашення заборгованості за спожитий у 
2012 році природний газ

98
27.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

03706/08-32 Лист001-006/3119
Про погодження документації із землеустрою

99
28.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

ДКП "Водоканал"

03672/08-20 Лист3840
Про виділення коштів з бюджету на утримання 
КП "Водоканал"

100
28.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ДП "Радіоприлад"

03674/08-44 Лист101-1093
Про ситуацію навколо ЗДП "Радіоприлад"

101
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

9
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п/п

Адресат
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03762/08-35 Лист47-1119
ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про проведення мітингу протесту з приводу 
заборгованості заробітної плати (18.05.2012)

102
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Завод "Іскра"

03733/08-20 Лист113/82
Про надання фінансової допомоги

103
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03700/08-22 Лист67
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про звіт щодо обстеження пасажиропотоку на 
маршрутах

104
08.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03717/08-22 Лист89
ТОВ СПУТНИК
Про поновлення електрозабезпечення

105
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03718/08-24 Лист719
ТОВ "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

106
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03735/08-22 Лист
ПП "ТРАНСАГРО"
Про затвердження паспорту маршруту

107
від
№

від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03746/08-22 Лист98
ПАТ "ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 
12308"
Про затвердження паспортів маршрутів

108
10.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03751/08-22 Листб/н
ПП ВОРОБЙОВ Ю.І.
Про затвердження паспорту маршруту

109
10.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03752/08-22 Листб/н
ПП ШАМШЕВ М.В.
Про затвердження паспорту маршруту

110
10.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03781/08-22 Лист56
ПРАТ "АТП - 12309"
Про укладання додаткових угод

111
11.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

03629/08-28 Лист01-13-123
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ`Я
Про додаткове фінансування закладів охорони 
здоров`я

112
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Охорона здоров'я

10
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03653/08-22 Лист12-3-17А-203
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни станом на 
03.05.2012р.

113
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03677/08-24 Лист99/12
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про рішення комісії стосовно пам'ятників, 
меморіальних комплексів

114
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03703/08-27 Лист109/01-5
Про проблемні питання обласного товариства 
"Колос"

115
26.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03756/08-35 Лист171
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗОР
Про проведення навчання з питань охорони 
праці посадових осіб та спеціалістів органів 
влади

116
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Облпрокуратура

03675/08-42 Лист17-290вих-12
Про розслідування справи щодо директора ПП 
"Днепропромсервіс" Федосюка О.В.

117
27.04.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, 
фактів корупції "КД"

03747/08-41 Лист08-128вих12
Про усунення порушень вимог Закону України 
"Про автомобільний транспорт", причин цих 
порушень та умов, що їм сприяють

118
04.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Правові питання

03748/08-41 Лист05/3-398вих-12
Про протест прокурора Запорізького району на 
розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації №393 від 17.05.2012 та 
№850 від 28.10.2011

119
04.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Правові питання

03759/08-41 Лист25-77вих12
Про внесення змін до "Програми профілактики 
правопорушень та забезпечення громадської 
безпеки та розвитку матеріально-технічної бази 
правоохоронних органів Запорізької області на 
2012-2016 роки"

120
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Правові питання

Суди

03778/08-43 Лист2а-0870/7973/11/
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Доненка В.О. 

121
24.04.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03686/08-15 Лист25-12/195
(Н.Рубан) Про усунення порушень та недоліків, 
встановлених перевіркою діяльності органів 
виконавчої влади у Зап. обл. 

122
03.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання організаційної роботи

11
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03723/08-15 Лист04-01/363
(С.Скубашевський) Про семінар-нараду 
(11.05.2012)

123
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

03725/08-15 Лист24-01/253
(Г.Герман) Про звернення голови запорізького 
культурного товариства білорусів "Мінськ" М.Ф. 
Радіонової щодо організації центру 
національних культур

124
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03729/08-15 Лист02-01/967
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю виконання 
завдання, визначеного пунктом 4 Доручення 
Президента України від 02.07.2010 № 1-1/1420

125
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№

Президент України

03644/08-08 Доручення1-1/1137
Про активізацію розвитку реального сектору 
економіки, ефективного використання його 
потенціалу

126
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

03697/08-08 Доручення1-1/1159
Про своєчасні розрахунки у державних 
професійно-технічних навчальних закладів за 
спожиті комунальні послуги

127
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Освіта і наука

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

03720/08-24 Лист01-30/834
Про внесення змін до розпорядження 

128
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03721/08-37 Лист01-47/823
Про нагородження Кулай С.В.

129
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Веселівська райдержадміністрація

03627/08-22 Лист01-01-16/0431
Про виділення коштів на газифікацію населених 
пунктів Веселівського району

130
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03753/08-36 Лист01-01-31/0439
Про погодження звільнення Ляхова Ю.В.

131
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

03758/08-21 Лист01-01-11/0441
Про участь у роботі Дозвільного центру 
відділення ДАІ Веселівського району

132
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

03667/08-24 Лист089/01-27
Про внесення змін до розпорядження голови 
ЗОДА № 170 від 10.04.2012

133
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03785/08-20 Лист092/01-18
Про виділення додаткових коштів

134
11.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Ленінська райадміністрація

12
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03651/08-37 Лист01-01-27/0698
Про призначення пенсії за особливі заслуги 
перед Україною Карташевій З.Ф.

135
26.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Михайлівська райдержадміністрація

03663/08-24 Лист03-12/0280
Про внесення змін до розпорядження голови 
ЗОДА № 170 від 10.04.2012

136
07.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

03750/08-37 Лист03-12/0285
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Лой Н.М. (інші)

137
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Новомиколаївська райдержадміністрація

03650/08-37 Лист1152/01-22
Про призначення пенсії за особливі заслуги 
перед Україною Копцевій Л.Ф.

138
04.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

03787/08-29 Лист1522/01-33
Про сприяння у вирішенні питання вступу 
випускників району до вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладів області

139
11.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Освіта і наука

Оріхівська райдержадміністрація

03786/08-22 Лист21-Ко-092-2/732
Про заїзд пасажирського транспорту до села 
Червона Криниця

140
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

03786/08-36 Лист01-24/742
Про участь у навчанні

141
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Приазовська райдержадміністрація

03660/08-20 Лист01-15/493
Про надання пропозицій по КПКВК 7781010

142
19.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Розівська райдержадміністрація

03719/08-45 Лист1238/01-10
Про участь у засіданні колегії

143
07.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Питання організаційної роботи

Чернігівська райдержадміністрація

03712/08-36 Лист01-11/0424
Про погодження призначення Житарюка С.О.

144
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Якимівська райдержадміністрація

03704/08-36 Лист01-07/26/0663
Про погодження звільнення Величко Л.Ф.

145
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

03705/08-36 Лист01-07/26/0664
Про погодження призначення Величко Л.Ф.

146
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

03713/08-36 Лист01-07/26/0665
Про погодження звільнення Нічебай Т.В.

147
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

13
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03714/08-36 Лист01-07/26/0666
Про погодження призначення Нічебай Т.В.

148
07.05.2012від

№
від 08.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада

03784/08-35 Лист06-27/331
Про отримання інвалідності Кузіним М.В.

149
10.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції

03744/08-21 Лист2699/04/3
Про створення тимчасової міжвідомчої 
спецкомісії з питань проведення інвентаризації 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

150
08.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державна податкова адміністрація

03628/08-20 Лист2436/8/13-012
Про включення Ємельяненко В.А. до складу 
колегії ДПС у Запорізькій області

151
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання організаційної роботи

Управління внутрішніх справ

03666/08-43 Лист68/7963
КОМУНАРСКИЙ РАЙОНИЙ ВІДДІЛ
Про незаконні операції з металобрухтом

152
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Правові питання

03678/08-22 Лист10/3-345
Про утримання вулично-дорожньої мережі

153
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Управління державної служби Головдержслужби України

03630/08-21 Лист183/ТО0801-12
Про надання приміщення

154
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

03631/08-36 Лист187/ТО0810-12
Про завдання другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець"

155
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Управління у справах захисту прав споживачів

03754/08-21 Лист520-05
Про включення до складу комісії з утилізації 

156
10.05.2012від

№
від 10.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Державний архів Запорізької області

03664/08-27 Лист05-18/252
Про передавання документів Національного 
архівного фонду на постійне зберігання

157
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Управління капітального будівництва

03654/08-20 Лист5/940
Про погодження виплати надбавок за високі 
досягнення у праці

158
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

03760/08-28 Лист03.13/332-і
ДЕРЖАВНА 
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА 
Про заходи профілактики холери в Україні

159
08.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Охорона здоров'я

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

03773/08-46 Лист1678/01/23-12
Про формування Мережі розпорядників нижчого 
рівня, які будуть отримувати у 2012 році за 
КПКВК 2505050 "Забезпечення житлом 
воїнів-інтернаціоналістів"

160
04.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

03774/08-35 Лист1677/01/212-12
Про забезпечення реалізації положень Конвенції 
ООН про права інвалідів

161
04.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Державне агентство України з управління зоною відчуження

03635/08-20 Лист01-1541/1.4.1.
Про використання коштів за КПКВ 3202060

162
03.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03655/08-27 Лист2196/27/3
Про форму складання списків осіб, які подали 
заяви для пільгового забезпечення засобами 
приймання сигналів цифрового 
телерадіомовлення

163
28.04.2012від

№
від 07.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

03670/08-27 Лист2224/27/4
Про план заходів щодо реалізації Стратегії 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні на період до 2015 року

164
04.05.2012від

№
від 07.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Фонд державного майна України

03775/08-22 Лист10-27-6931
Про подання кандидатур до складу конкурсної 
комісії з визначення недержавного учасника 
ТОВ "ЗТМК"

165
07.05.2012від

№
від 11.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

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