
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.05.12 по 25.05.12

Ф21-КА
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короткий зміст
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04164/08-24 Лист1
від
№

від 24.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04117/08-10 Депутатське звернення01-11/603
НДУ ЛИТВИН В.М.
Про звернення ГО "Дніпрова вода" щодо 
будівництва водопровідних мереж в с. Українка 
Вільнянського р-ну

2
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Депутати Верховної Ради України

04023/08-10 Депутатське звернення04-04/5-368
НДУ СИМОНЕНКО П.М.
Про звернення Василенко Р.М. щодо 
встановлення в смт Якимівка меморіальної 
дошки в пам`ять  загиблим під час Великої 
Вітчизняної війни

3
16.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04024/08-10 Депутатське звернення04-01/7-768(202
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Устименко М.М. щодо надання 
матеріальної допомоги

4
16.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Комісії Верховної Ради України

04172/08-10 Депутатське звернення04-38/17-154(95
СПЕЦІАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ З 
ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Про звернення Омельченко Г.П. щодо порушень 
прав мешканців гуртожитку по вул. Гончара, 68 
на приватизацію житла

5
21.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Комітети Верховної Ради України

04006/08-10 Депутатське звернення04-14/9-866/рг
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про результати аудиту ефективності 
використання субвенцій з держбюджету 
місцевим бюджетам на соціально-економічний 
розвиток Дніпропетровської та Запорізької 
областей

6
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

04032/08-26 Лист1/1505
АСОЦІАЦІЯ РОЗРОБНИКІВ ТА ВИРОБНИКІВ 
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Про модернізацію системи освіти

7
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Освіта і наука



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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04053/08-27 Лист199/05
ЖУРНАЛ ВРУ "ВІЧЕ"
Про передплату журналу "Віче"

8
14.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04065/08-22 Лист61
ФОП НАЛЮШНИЙ І.О.
Про призначення тимчасовим перевізником

9
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04078/08-46 Лист443
АУЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КРИНИЧАНСЬКОГО Р-НУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛ.
Про забезпечення житлом Циганка С.Ю.

10
17.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

04167/08-12 Лист01-01-82/5320
УРЯД СВЄРДЛОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про Угоду щодо співробітництва

11
17.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04169/08-20 Лист1301
ФОНД ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Про участь у дебатах 29.05.2012

12
21.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04170/08-32 Лист116
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВІДДІЛ 
УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про виділення земельних ділянок

13
21.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04178/08-28 Лист162А/12/8
ПРОГРАМА "ЗУПИНЕМО ТУБЕРКУЛЬОЗ В 
УКРАЇНІ"
Про затвердження АКСМ-стратегії

14
17.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Охорона здоров'я

04193/08-27 Лист27
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЩОМІСЯЧНИЙ 
ЧАСОПИС "РОБОТОДАВЕЦЬ"
Про передплату на журнал

15
22.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04210/08-22 ЛистЕЕ-824
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про розрахунковий баланс споживання 
електричної потужності Придніпровської 
залізниці по Запорізькій області на червень 
2012р.

16
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04221/08-28 Лист12/04-3
ТОВ "КОМПАНІЯ "TREDEX"
Про співробітництво

17
12.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Охорона здоров'я

Посольства

04058/08-33 Лист
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ІРАН
Про співробітництво

18
19.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

2



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

04081/08-33 Лист07455
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ІРАН В УКРАЇНІ
Про участь у нараді 23.06.2012

19
18.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04007/08-09 Доручення19095/1/1-12
(М.Азаров) Про усунення порушень вимог 
земельного законодавства у діяльності постійно 
діючих комісій з розгляду питань, пов`язаних з 
погодженням документації із землеустрою

20
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04008/08-09 Доручення19545/1/1-12
(В.Хорошковський) Про державний нагляд

21
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання організаційної роботи

04009/08-04 Витяг з протоколуВП 36
(М.Азаров) 1.Про стан розвитку тваринництва в 
АР Крим, Миколаївській, Одеській та 
Херсонській областях

22
14.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04010/08-03 Постанова381
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови 
КМУ від 15.02.2012 № 96

23
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04011/08-03 Постанова385
Про внесення зміни до пункту 7 Положення про 
державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств, інших органів виконавчої 
влади

24
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання організаційної роботи

04012/08-03 Розпорядження277-р
Про погодження передачі ділянок проїзної 
частини автомобільних доріг у державну 
власність

25
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04013/08-04 Протокол наради 
(засідання)

20526/0/1-12
(М.Азаров) Про організацію роботи радників 
Прем`єр-міністра України, призначених з числа 
народних депутатів України

26
16.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання організаційної роботи

04014/08-09 Доручення19318/1/1-12
(В.Хорошковський) Про встановлення надбавки

27
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04015/08-09 Доручення18415/1/1-12
(В.Хорошковський) Про відселення сімей 
звільнених військовослужбовців

28
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

04016/08-09 Доручення19000/1/1-12
(В.Хорошковський) Про реорганізацію ДП 
"Запорізький кінний завод № 86"

29
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04017/08-09 Доручення20610/0/1-12
(М.Азаров) Про фінансову підтримку 
громадських організацій ветеранів

30
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

3



№
п/п

Адресат
номер, дата 
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Вид документа
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04018/08-09 Доручення18361/1/1-12
(В.Хорошковський) Про подання звітності

31
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

04019/08-09 Доручення18552/1/1-12
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації  Закону 
України Про особливості приватизації 
вугледобувних підприємств

32
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04020/08-09 Доручення16958/1/1-12
План організації виконання Указу Президента 
України "Про затвердження Річної національної 
програми співробітництва Україна - НАТО на 
2012 рік"

33
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04072/08-49 Доручення664/1/1-12
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (07-13.05.2012)

34
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04118/08-04 Витяг з протоколуВП 38
(М.Азаров) 6.3. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення збільшення обсягів житлового 
будівництва 

35
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04119/08-09 Доручення19719/2/1-12
(К.Любченко) Про участь у селекторній нараді 
24.05.2012

36
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04120/08-09 Доручення20694/1/1-12
(Ю.Авксентьєв) НДУ БАРАНОВ В.О.
Про результати аудиту ефективності 
використання бюджетних коштів

37
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04121/08-09 Доручення19647/1/1-12
(В.Хорошковський) Про передачу в постійне 
користування земельної ділянки

38
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04122/08-09 Доручення3555/8/1-12
(В.Хорошковський) Про державну фінансову 
підтримку КП "НВК "Іскра"

39
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04123/08-09 Доручення19669/1/1-12
(В.Хорошковський) Про передачу до сфери 
управління облдержадміністрації авіаційної 
техніки

40
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04124/08-09 Доручення48370/7/1-11
(Ю.Аністратенко) Про перелік об`єктів 
будівництва, які можуть бути здані в 
експлуатацію у 2012 році

41
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04125/08-09 Доручення18054/1/1-12
(В.Хорошковський) Про підготовку до 
проведення Сорочинського ярмарку

42
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

04126/08-09 Доручення41095/139/1-10
(Ю.Аністратенко) Про фінансування проектів, 
спрямованих на забезпечення якісною водою 
населених пунктів Запорізької області

43
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

4
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Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

04127/08-09 Доручення20079/1/1-12
(Ю.Аністратенко) до листа ГС "Горняк"
Про передачу гуртожитків до комунальної 
власності

44
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04128/08-09 Доручення19309/1/1-12
(М.Азаров) Про внесення змін до законодавства

45
19.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04147/08-09 Доручення21067/1/-12
(М.Азаров) Про проведення зустрічі з головами 
громадських рад

46
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№

04148/08-09 Доручення11061/79/1-12
(В.Хорошковський) Про поліпшення 
регуляторного середовища на місцевому рівні

47
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04149/08-09 Доручення21411/162/1-11
(В.Хорошковський) Про завершення роботи з 
інвентаризації об`єктів газопостачання

48
18.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04150/08-09 Доручення13536/3/1-12
(В.Хорошковський) Про виконання у 2011 році 
Державної цільової програми підтримки 
соціально-економічного розвитку малих міст

49
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

04199/08-03 Розпорядження299-р
Про перерозподіл деяких видатків, 
передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік, 
та внесення змін до розпорядження КМУ від 
21.03.2012 № 177

50
17.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04200/08-03 Розпорядження303-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції формування державної системи 
сільськогосподарського дорадництва на період 
до 2015 року

51
30.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04201/08-09 Доручення19553/1/1-12
(В.Хорошковський) Про роботу дозвільних 
центрів

52
22.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04202/08-09 Доручення20026/1/1-12
(В.Хорошковський) Про стимулювання 
виробництва продуктів дитячого харчування

53
22.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04203/08-09 Доручення9554/11/1-12
(С.Тігіпко) Про результати розгляду питань 
щодо подальшого розвитку системи надання 
соціальних послуг

54
23.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

04033/08-36 Лист37-25-4-11/8465
Про укладання контракту з Волковим А.А.

55
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

5
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04077/08-36 Лист37-25-1-11/8349
Про кадровий потенціал галузі

56
17.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04162/08-23 Лист37-26-11/8930
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  29.05.2012
Про участь у засіданні колегії

57
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04071/08-20 Лист2823-05/7960-08
Про розподіл індикативного прогнозного обсягу 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку на 2013 рік

58
14.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04116/08-19 Лист2812-04/19098-0
Про надання кандидатури до складу робочої 
групи

59
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04142/08-33 Лист3911-05/19105-0
Про участь у міжнародному форумі 
27-29.06.2012

60
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04144/08-22 Лист3821-04/19204-0
НАРАДА 25.05.2012
Про участь у нараді

61
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04163/08-21 Листб/н
Про поліпшення роботи дозвільних центрів

62
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Міністерство інфраструктури

04166/08-22 Лист25/1436-12
ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБІЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ
Про проведення обстеження автостанцій та 
автовокзалів

63
10.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство культури

04165/08-27 Лист452/22/15-12
Про створення органів охорони культурної 
спадщини органів місцевого самоврядування

64
15.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій

04025/08-34 Лист03-4716/214
Про надання інформації щодо включення до 
мережі одержувачів бюджетних коштів

65
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

04060/08-35 Лист01-4644/301
Про погодження проекту Закону України "Про 
основні засади державної політики у сфері 
профілактики травматизму невиробничого 
характеру"

66
16.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

04054/08-29 Лист1/9-359
Про надання підтримки у проведенні фіналу 
Всеукраїнського спортивного заходу серед дітей 
"Олімпійське лелеченя"

67
14.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

6
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04214/08-29 Лист3.4/3182
ДЕРЖМОЛОДЬСПОРТ
Про результати конкурсу "Дружать діти на 
планеті"

68
21.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04045/08-24 Лист7/17-7679
Про розгортання роботи з реалізації програми 
іпотечного кредитування будівництва житла

69
10.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04076/08-24 Лист7/15-7995
Про індекси зміни вартості станом на 1 квітня 
2012 року

70
16.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04082/08-24 Лист7/17-8294
Про запровадження програми здешевлення 
вартості іпотечних кредитів для забезпечення 
доступним житлом громадян

71
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04129/08-24 Лист8/11.2-225-18
Про затвердження плану заходів з підготовки 
підприємств паливно-енергетичного комплексу, 
ЖКГ та об`єктів соціальної сфери до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року

72
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04216/08-33 Лист7/12-6429
Про реалізацію урядової програми 
державно-приватного партнерства 
Соціалістичної Республіки В`єтнам

73
18.04.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04218/08-22 Лист7/11-8451
Про надання інформації щодо стану реалізації 
Галузевої програми енергоефективності та 
енергозбереження

74
23.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство соціальної політики

04061/08-35 Лист259/0/15-12/19
Про забезпечення інвалідів технічними та 
іншими засобами реабілітації

75
14.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04062/08-44 Лист5268/0/14-12/58
Про проведення заходів з соціальної та 
професійної адаптації військовослужбовців

76
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04171/08-35 Лист01-2797/45
Про заслуховування на засіданні комісії 
директора ПАТ "Запоріжсантехмонтаж"

77
17.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Дніпрорудненський міськвиконком

04176/08-20 Лист05/29-582
Про виділення коштів з резервного фонду

78
21.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Енергодарський міськвиконком

7
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04179/08-36 Лист02-35/1996
Про виконання обов`язків міського голови Дятко 
С.В.

79
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Запорізький міськвиконком

04141/08-24 Лист01-18/01365
Про розробку державної цільової програми 
будівництва будинків у сел. Павло-Кічкас

80
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

04108/08-37 Лист02-24/1720
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Захаровій Н.М.

81
27.04.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04109/08-37 Лист02-24/1721
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Пєфті Н.В.

82
27.04.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04110/08-37 Лист02-24/1722
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Мельнічук С.А.

83
27.04.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Мелітопольська міська рада

04093/08-35 Лист103/1-19
Про встановлення пенсії за особливі заслуги 
перед Україною Ткаченку М.П.

84
17.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Токмацька міська рада

04037/08-37 Лист1158/25-10
Про присвоєння почесного звання Мормель Н.А.

85
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04068/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДОР КИШКО М.Л.
Про водозабезпечення мешканців села Ясноє 
Мелітопольського р-ну

86
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Обласна рада

04026/08-17 Розпорядження63-р
Про скликання вісімнадцятої сесії обласної ради 
шостого скликання

87
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання організаційної роботи

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

04088/08-24 Лист33/1-552/1841
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ ПАТ 
"ОЩАДБАНК"
Про іпотечне кредитування для забезпечення 
доступним житлом громадян

88
22.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ВАТ "Дніпроспецсталь"

04040/08-37 Лист102/М-30
Про нагородження Панченко О.І. (інші)

89
21.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"

8
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04102/08-32 Лист02/Б/222
Про надання в оренду земельну ділянку

90
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Господарський суд

04192/08-43 Лист34/27/12
Про провадження справи 34/27/12

91
25.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

ДП "Запорізький  облавтодор"

04057/08-22 Лист8/536
Про врегулювання взаємодії органів ДАЇ 
Запорізької області та дорожніх служб

92
21.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція залізничних перевезень

04035/08-22 ЛистДНМІ-500 31/03
Про стан справ з використання вагонів за 4 
місяця 2012 року

93
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04036/08-22 ЛистДНМІ-501 31/03
Про стан справ з використанням вагонів у квітні 
2012 року

94
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04029/08-22 Лист35
АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів маршрутів на 
перевезення пасажирів

95
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04030/08-22 Лист63/05
ПП "ТРАНСАГРО"
Про узгодження паспортів маршрутів на 
перевезення пасажирів

96
21.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04083/08-24 Лист581
ТОВ "НВП "РІСТ"
Про співпрацю з ДАБК у Запорізькій області

97
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04084/08-44 Лист580
ТОВ "НВП "РІСТ"
Про мобілізаційне завдання для підприємства

98
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

04098/08-22 Лист132
ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

99
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04099/08-22 Лист36
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

100
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04100/08-22 Лист16
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

101
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

9
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04101/08-22 Лист14
ПП ЛЕДОВСЬКА
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

102
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04131/08-22 Листб/н
ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про аналіз роботи галузі машинобудування та 
радіоелектроніки

103
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04134/08-22 Лист66/05
ПП "ТРАСАГРО"
Про внесення змін до приміського автобусного 
маршруту

104
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04151/08-22 Лист23/05/3
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

105
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04152/08-22 Лист23/5/1
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКІ АВТОМОБІЛЬНІ ЛІНІЇ"
Про узгодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

106
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04153/08-22 Лист23/5/2
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів 

107
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04154/08-22 Лист98
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про узгодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

108
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04155/08-22 Листб/н
ФОП ВОРОБЙОВ Ю.І.
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

109
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04156/08-22 Листб/н
ПРАТ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про узгодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

110
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04182/08-22 Лист15
ПП ЛЕДОВСЬКА Н.О.
Про узгодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

111
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04183/08-22 Лист17
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про узгодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

112
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04184/08-22 Лист154
ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

113
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10
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04185/08-22 Лист76
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

114
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04195/08-21 Лист307
ДП "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
"ІЗВЄСТІЯ"
Про переведення будівель з жилого фонду в 
нежилий

115
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04198/08-21 Лист61-21
ВАТ "ШЛЯХМАШ"
Про заходи щодо списання захисної споруди 
№30232

116
23.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04206/08-22 Листб/н
ПП ВОРОБЙОВ Ю.І.
Про затвердження паспорту автобусного 
маршруту на перевезення пасажирів

117
25.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04209/08-22 Листб/н
ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про затвердження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

118
25.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04212/08-22 Лист38
ТОВ "ЮККА"
Про обстеження промислового майданчика

119
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04213/08-22 Лист79
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про внесення змін до договору 17/9 від 
17.07.2007 на перевезення пасажирів

120
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

04041/08-20 Лист341/18.05.12
Про виділення коштів

121
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04051/08-27 Лист52-ГСК
СПІЛКА КОЗАКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про проведення 09.06.2012 Козацької Тризни

122
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04090/08-32 Лист135
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКЛІКАРНЯ 
ВЕТМЕДИЦИНИ
Про отримання містобудівних умов

123
22.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04091/08-22 Листб/н
ФОП РОЖКО О.Г.
Про затвердження паспорту маршруту

124
22.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04104/08-37 Лист01/14-2149
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Адамова М.О.

125
17.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

11



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

04135/08-37 Лист743
Про нагородження Кравченко Л.В.

126
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04191/08-21 Лист25-325
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про підтвердження право власності на нерухоме 
майно підстанції "Огнеупорная-1"

127
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Обласна державна телерадіокомпанія

04064/08-22 Лист477
Про придбання автомобілів

128
14.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ОСПП "Потенціал"

04211/08-37 Лист74-р
Про нагородження Іваннікова В.К.

129
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Партії та громадські об'єднання

04143/08-21 Лист23/05
ЗОГО "ФОНД ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДІВ"
Про надання приміщення для проведення 
засідань 

130
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04177/08-21 Лист1-05
ГО "БЕРДЯНСЬКЕ ЖИТЛОВЕ ОБ"ЄДНАННЯ"
Про включення до складу членів ради Маслової 
Л.В.

131
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Річковий порт

04175/08-32 Лист13-13/75
Про отримання Акта гірничого відводу на 
видобуток піска

132
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Служба автодоріг у Запорізькій області

04056/08-27 Лист10/808-1
Про інформування населення щодо ускладнень 
проїзду по мосту ім. Преображенського через р. 
Старий Дніпро

133
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Учбові заклади

04031/08-26 Лист96/1
ТОКМАЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 
ЗНТУ
Про виділення коштів

134
16.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Освіта і наука

04070/08-21 Лист1122
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про участь в Міжнародній науково-практичній 
конференції 03.10.2012

135
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04160/08-37 Лист63-01/1166
БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Кушнірюка С.Г.

136
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

12
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04189/08-18 Лист4
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА ДНЗ 
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 
ЦЕНТР ПТО"
Про ситуацію в учбовому закладі

137
18.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Донецька ОДА

04103/08-22 Лист1.11/302
Про відкриття міжобласного автобусного 
маршруту "Октябр-Бердянськ"

138
03.04.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03982/08-15 Протокольне рішенняб/н
(І.Акімова) Про результати селекторної наради 
щодо реалізації Національного проекту "Вчасна 
допомога" у рамках Комітету з економічних 
реформ

139
15.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

04022/08-15 Лист04-01/397
(С.Скубашевський) Про звернення голови ЗОО 
ВОГ "Асоціація мешканців гуртожитків 
України" В.В.Олександрової щодо вирішення 
житлового питання Палієнко Р.

140
16.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04138/08-15 Лист04-01/419
)С.Скубашевський) ЗАСІДАННЯ РАДИ 
РЕГІОНІВ 24.05.2012
Про участь у засіданні

141
23.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання організаційної роботи

04205/08-15 Лист04-01/423
(С.Скубашевський) ЗАХОДТ 30-31.05.2012
Про участь у заходах

142
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Президент України

04066/08-02 Указ333/2012
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 25.01.2012 № 33

143
18.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04067/08-02 Указ338/2012
Про призначення стипендій Президента України 
для молодих майстрів народного мистецтва на 
2012 рік

144
19.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04146/08-08 Доручення1-1/1289
Про оздоровлення та відпочинок дітей у 2012 
році

145
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04204/08-02 Указ339/2012
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 09.04.2010 № 533

146
23.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання організаційної роботи

Уповноважений Президента України з прав дитини

04021/08-15 Лист32-07.2/513
Про результати проведення семінару

147
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

13
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04145/08-15 Лист32-07.2/530
ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З НАГОДИ 
ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 01.06.2012
Про участь у зустрічі

148
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

04106/08-37 Лист05-29/0709
Про нагородження Кваші Н.В.

149
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04107/08-37 Лист05-29/0713
Про нагородження Головенської Т.І.

150
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Веселівська райдержадміністрація

04042/08-20 Лист01-01-27/1/0477
Про фінансування об`єкта будівництва в 
повному обсязі

151
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Вільнянська райдержадміністрація

04187/08-22 Лист01-27/0860
Про придбання скрапленого газу для мешканців 
сіл сільської ради

152
22.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04188/08-20 Лист01-05/0873
Про виділення субвенцій на виконання робіт

153
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04219/08-20 Лист01-05/0881
Про виділення субвенцій на виконання робіт

154
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

04133/08-22 Лист094/01-27
Про внесення змін до приміського автобусного 
маршруту

155
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04136/08-37 Лист098/01-17
Про нагородження Мартиновської О.М.

156
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04168/08-24 Лист099/01-27
Про внесення змін в перелік об`єктів

157
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Заводська райадміністрація

04186/08-37 Лист01-11/474
Про нагородження Малишева І.П., Дончака В.О.

158
23.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька райдержадміністрація

04044/08-20 Лист01-11/0685
Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 10.04.2012 №170

159
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

14
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04174/08-20 Лист01-09/0718
Про внесення змін до кошторису на 2012 рік по 
КПКВ 7781800

160
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04039/08-20 Лист01-01-13/0988
Про виділення коштів

161
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04080/08-20 Лист01-01-13/0977
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

162
15.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04086/08-36 Лист01-01-15/0999
Про роботу начальника філії управління по 
газопостачанню та газифікації Грищенка О.В.

163
17.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04173/08-20 Лист01-01-17/1042
Про виділення коштів

164
23.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Куйбишевська райдержадміністрація

04038/08-37 Лист01-16/441
Про нагородження Ємченко О.В. (інші)

165
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04132/08-20 Лист01-16/456
Про перерозподіл асигнувань за КПКВК 
7781010

166
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Мелітопольська райдержадміністрація

04105/08-37 Лист03-02/28-к
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ждановій В.В.

167
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Михайлівська райдержадміністрація

04046/08-37 Лист03-12/0302
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Михайленко Н.Ф., Перепелиці 
Л.Є.

168
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04055/08-23 Лист03-12/0304
Про ситуацію з посівами озимих та ранніх 
ярових культур

169
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04079/08-36 Лист03-12/0303
Про кадрове забезпечення

170
17.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Новомиколаївська райдержадміністрація

04075/08-24 Лист01-22/1499
Про визначення замовника

171
08.05.2012від

№
від 22.05.12
№

15
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04114/08-37 Лист01-33/1547
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Вєніковій Л.М.

172
15.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Оріхівська райдержадміністрація

04111/08-37 Лист01-18/773
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ярош О.І.

173
17.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04112/08-37 Лист01-18/789
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Гумбіній О.І.

174
21.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04113/08-37 Лист01-18/772
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"  Васильєвій М.Г..

175
17.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04130/08-28 Лист01-16/778
Про погодження придбання лапароскопічної 
стійки

176
18.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Охорона здоров'я

Приазовська райдержадміністрація

04157/08-22 Лист01-25/628
Про внесення змін в маршрут 
Райновка-Мелітополь

177
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Приморська райдержадміністрація

04087/08-20 Лист01-20/677
Про виділення коштів

178
17.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Розівська райдержадміністрація

04034/08-36 Лист01-07/0336
Про погодження переведення Корнійчук С.І.

179
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04092/08-37 Лист01-07/0345
Про нагородження Кіщак О.О.

180
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04094/08-36 Лист01-07/0342
Про присвоєння чергового рангу держслужбовця 
Попову В.О.

181
18.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04095/08-37 Лист01-07/0330
Про нагородження Чайки О.В. (інші)

182
15.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Токмацька райдержадміністрація

04073/08-36 Лист61-35/0472
Про погодження звільнення Панфілової О.В.

183
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04220/08-20 Лист63-35/0482
Про документи, які необхідно надавати для 
отримання бюджетної дотації

184
23.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Чернігівська райдержадміністрація

16
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04159/08-20 Лист01-11/0458
Про виділення коштів з обласного бюджету

185
18.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04190/08-36 Лист01-11/0473
Про погодження звільнення Берези О.В.

186
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04194/08-36 Лист01-11/0474
Про погодження продовження повноважень 
Мустафаєва С.Д.

187
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04196/08-22 Лист01-11/0476
Про запровадження нового маршруту на 
перевезення пасажирів

188
24.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Якимівська райдержадміністрація

04158/08-22 Лист01-07/26/0701
Про вирішення ситуації з фінансуванням 
перевізників

189
14.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

04140/08-32 Лист136
ПРЕСЛАВСЬКА СІЛЬРАДА
Про отримання державних актів по земельним 
паям в соціальній сфері

190
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Якимівська райрада

04180/08-24 Лист01-31/176
Про будівництво об`єктів централізованого 
водовідведення та водопостачання населених 
пунктів Кирилівської селищної ради

191
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області

04197/08-34 Лист02/17/730
Про придбання автодрабини або автопідйомника

192
23.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Головне управління юстиції

04208/08-36 Лист3247/0315
Про надання інформації

193
22.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

04207/08-37 Лист72/02-1
Про нагородження Мітасової Я.З. (інші)

194
25.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька митниця

04139/08-22 Лист07-01-08-22/553
Про введення до складу комісії Боцмана С.І.

195
15.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Регіональне відділення Фонду державного майна

04052/08-35 Лист02-14-03387
Про сприяння працевлаштуванню інвалідів

196
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

17
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04161/08-21 Лист02-11-03465
Про сприяння у передачі у комунальну власність 
гуртожитка по вул. Я.Новицького,11

197
22.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Управління екології та природних ресурсів в області

04043/08-37 Лист612/03
Про нагородження Мельник О.В. (інші)

198
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Управління Служби безпеки України

04097/08-41 Лист9/8-536
ПРЕДСТАВНИЦТВО ВНУТРІШНЬОЇ 
БЕЗПЕКИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про матеріали службового розслідування

199
22.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне управління агропромислового розвитку

04181/08-32 Лист01-01/0978
Про внесення змін до Програми

200
24.05.2012від

№
від 24.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління капітального будівництва

04074/08-36 Лист5/1045
Про погодження виплати надбавок за високі 
досягнення у праці 

201
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04028/08-39 Постанова84
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та 
проведення місцевих виборів

202
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання виборів та референдумів

04047/08-39 Постанова85
Про Порядок передачі виборчим комісіям 
виборчих бюлетенів з виборів народних 
депутатів України

203
17.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

04059/08-29 Лист3.4/3079
ДЕРЖМОЛОДЬСПОРТ
Про надання інформації щодо діяльності 
молодіжних центрів праці

204
16.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04089/08-36 Лист16/3-10/669
Про перелік терорганів Держстату 

205
15.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів

04027/08-25 Лист2783-2-5/8
Про надання інформації щодо утворення комісії 
з питань утилізації або знищення неякісних або 
небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів

206
14.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

Державна митна служба України
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04048/08-44 Лист11.1/1-10/5478
Про інформаційно-аналітичний журнал 
"Митниця"

207
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

04049/08-44 Лист11.1/1-10/5489
Про інформаційно-аналітичний збірник  щодо 
підсумків роботи митної служби у січні-квітні 
2012 року

208
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

Державна міграційна служба України

04069/08-31 Лист49/8-8409
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів стосовно інтеграції осіб, яким надано 
статус біженця, в українське суспільство

209
18.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Питання релігії та національностей

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

04215/08-35 Лист4109/0/5-1/6/12
Про надання інформації щодо стану 
виробничого травматизму і професійних 
захворювань, забезпечення умов праці в Україні

210
17.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Державне агентство автомобільних доріг України

04115/08-22 Лист1/10-8-1077
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування системи 
державного управління у сфері дорожнього 
господарства"

211
16.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04137/08-22 Лист362-01/13/2-12
НАРАДА 24.05.2012
Про участь у нараді

212
22.05.2012від

№
від 23.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

04050/08-22 Лист1537/12
НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР 23.05.2012
Про участь у семінарі

213
18.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство України з питань кіно

04085/08-27 Лист787/9/16-12
Про організацію показу фільмів щодо 
партизанського руху в Україні під час Великої 
Вітчизняної війни

214
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державне агентство України з туризму такурортів

04096/08-27 Лист69/50/2-12
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ 
ГРУПИ 30.05.2012
Про участь у засіданні

215
21.05.2012від

№
від 22.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

04063/08-27 Лист2402/27/4
Про акцію "Літературна експедиція" 
28-09.05.2012

216
15.05.2012від

№
від 21.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

04217/08-24 Лист1710/02-07-07
Про приведення тарифів на ЖКГ до економічно 
обгрунтованого рівня

217
21.05.2012від

№
від 25.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

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