
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.05.12 по 01.06.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04278/08-20 Листб/н
О.І.ДУДКА
Про встановлення додаткового телефону 
управлінню містобудування та архітектури ОДА

1
28.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04280/08-24 Листб/н
П.А. ГОНЧАРУК
Про відзначення переможців рейтингу 
найкращих населених пунктів області у сфері 
благоустрою, чистоти та порядку 

2
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04339/08-37 Листб/н
М.А.ЯРМОЩУК
Про нагородження Величко Н.О. (інші)

3
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04453/08-37 Листб/н
П.А. ГОНЧАРУК
Про нагородження Орендного виробничого 
управління ЖКГ м. Вільнянськ

4
01.06.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04256/08-01 Постанова4792-VI
Про звіт про виконання Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2011 рік"

5
18.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04257/08-01 Постанова4764-VI
Про перейменування села Просокиряни 
Глибоцького району Чернівецької області

6
17.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

04258/08-01 Постанова4824-VI
Про Основні напрями бюджетної політики на 
2013 рік

7
22.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04259/08-01 Закон України4677-VI
Про внесення змін до підрозділу 5 розділу  ХХ 
"Перехідні положення" Податкового кодексу 
України щодо коригування ставок акцизного 
податку

8
15.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04260/08-01 Постанова4678-VI
Про відзначення 90-річчя з дня народження 
Анатолія Дімарова

9
15.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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Адресат
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04261/08-01 Постанова4696-VI
Про відзначення 125-річчя з дня заснування 
дендрологічного парку "Асканія-Нова"

10
15.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04262/08-01 Постанова4697-VI
Про відзначення 75-річчя з дня народження 
видатного українського поета, політв`язня, 
Героя України Василя Стуса

11
15.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04263/08-01 Закон України4669-VI
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Урядом Японії про співробітництво у сфері 
поліпшення після аварійного реагування на 
надзвичайні ситуації на атомних 
електростанціях

12
27.04.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Депутати Верховної Ради України

04225/08-10 Депутатське звернення522/071-01-10с
Про будівництво підводящого газопроводу 
"Зарічне-Отрадне" в Мелітопольському районі

13
23.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Комітети Верховної Ради України

04236/08-14 Лист04-13/11-386
Про стан виконання законів України щодо 
забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків

14
18.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

04273/08-24 Лист125/4246/2012
УКРГАЗБАНК
Про участь у кредитуванні в рамках реалізації 
Порядку здешевлення вартості іпотечних 
кредитів для забезпечення доступним житлом 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов

15
22.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Громадські об'єднання

04456/08-34 Лист05/01-2
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВРЯТУЙМО 
ДІТЕЙ ЄВРОПИ" (ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у громадських заходах приурочених 
до 26-ї річниці Чорнобильської трагедії в 
Україні

16
29.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Інші кореспонденти

04232/08-36 Лист0329
ДУ "УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР"
Про наказ від 19.04.2012 №223 "Про 
затвердження типових структури та штатних 
нормативів чисельності працівників контактних 
центрів"

17
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04276/08-22 Лист118/1
ТОВ "ВЕКА УКРАЇНА"
Про проведення технічного семінару 

18
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

2
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Адресат
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04305/08-32 Листб/н
ДИКАНЬ В.В., ЧУМАЧЕНКО В.Б.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою 

19
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04306/08-32 Листб/н
ДИКАНЬ В.В., ЧУМАЧЕНКО В.Б.
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою 

20
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04314/08-27 Лист197/01-10
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНИ
Про співробітництво

21
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04319/08-43 Постанова2а-10224/10/087
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
АПЕЛЯЦІЙНИЙАДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу за позовом ПНВМП "Енергія"

22
01.03.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

04359/08-27 Лист02/238
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

23
22.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04366/08-43 Лист03/01-09/1253
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
Про відкриття Запорізького відділення 
Дніпропетровського науково-дослідного 
інституту судових експертиз у Зап. обл.

24
14.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Освіта і наука

04380/08-24 Лист423/10
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І 
МЕЛІОРАЦІЇ
Про розробку комплексної програми 
відновлення природних екосистем Молочного 
лиману

25
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04425/08-20 Лист942/10
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ
Про визначення Запорізького регіонального 
управління Фонду, як одержувача бюджетних 
коштів 

26
25.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04426/08-31 Лист22/307-1-15
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА
Про Підсумковий документ, прийнятий за 
результатами науково-практичної конференції 
"Страсбурзька декларація щодо ромів: 
імплементація в контексті демократичних 
реформ в Україні"  

27
25.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання релігії та національностей

04429/08-21 Лист111
АСОЦІАЦІЯ "ВІДРОДЖЕННІ ГІМНАЗІЇ 
УКРАЇНИ
Про виділення приміщення 

28
31.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

3
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Адресат
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04452/08-22 Листб/н
ПП КОСАРЄВ О.О.
Про затвердження паспортів маршрутів

29
01.06.2012від

№
від 01.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Посольства

04295/08-33 Лист6117/17-200-346
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
НИЖНЬОМУ НОВГОРОДІ
Про розширення міжрегіонального 
співробітництва

30
10.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04296/08-33 Лист07455
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ІРАН
Про участь у нараді (23.06.2012) 

31
18.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04343/08-33 Лист6152/24-290-102
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ІНДІЯ
Про розширення співробітництва

32
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

04234/08-09 Доручення21134/1/1-12
(М.Азаров) Про звернення голови правління 
громадської організації "Дніпрова вода" щодо 
будівництва водопровідних мереж в селі 
Українка Вільнянського району 

33
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

04235/08-03 Розпорядження311-р
(М.Азаров) Про затвердження плану заходів з 
відзначення у 2012 році Дня скорботи і 
вшанування пам'яті жертв війни в Україні

34
23.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04238/08-16 Лист6655/0/2-12
(Ю.Авксентьєв) Про співпрацю з громадською 
радою

35
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№

04239/08-03 Постанова417
(М.Азаров) Про затвердження Порядку 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми

36
23.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04240/08-03 Постанова416
(М.Азаров) Про затвердження Порядку 
використання у 2012 році коштів, передбачених 
в держбюджеті для реконструкції та будівництва 
очисних споруд, інших об'єктів з метою захисту 
акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та 
басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від 
забруднення

37
21.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04241/08-04 Витяг з протоколуВП 39
(М.Азаров) Про стан підготовки оздоровлення 
та відпочинку дітей влітку 2012 року

38
23.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04243/08-09 Доручення21732/0/1-12
(С.Тігіпко) Про протокол засідання Комісії з 
питань гуманітарної допомоги при КМУ 

39
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

4



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

04246/08-09 Доручення20880/1/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про уточнення назв об'єктів, 
фінансування яких передбачено 
розпорядженням КМУ від 25.04.2012 № 243-р 

40
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Охорона здоров'я

04247/08-09 Доручення20996/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про виділення коштів для 
поліпшення житлових умов громадян, які 
перебувають у черзі на отримання житла  

41
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04248/08-09 Доручення32638/14/1-11
(Ю.Аністратенко) Про утворення Казенного 
підприємства з виробництва гіпохлориту

42
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04249/08-09 Доручення6980/6/1-12
(Ю.Аністратенко) Про відзначення 120-річчя від 
дня народження Михайла Кравчука

43
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04250/08-09 Доручення20940/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 75-річчя з дня народження 
видатного українського поета, політв'язня, Героя 
України Василя Стуса

44
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04251/08-09 Доручення20935/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 90-річчя з дня народження Анатолія 
Дімарова

45
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04252/08-49 Доручення706/1/1-12-ДСК
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (14-20 травня 2012р.)

46
26.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

04267/08-09 Доручення10984/51/1-12
(Ю.Аністратенко) Про вдосконалення роботи 
соціальних служб

47
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04345/08-09 Доручення19762/1/1-12
Про оздоровлення та відпочинок дітей

48
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04346/08-04 Протокол наради 
(засідання)

21801/0/1-12
(Б.Колесніков) Про проблемні питання 
автомобільних перевізників, що здійснюють 
перевезення пасажирів

49
25.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04347/08-09 Доручення16539/1/1-12
(В.Хорошковський) Про впровадження 
енергозберігаючих освітлювальних систем

50
18.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04383/08-09 Доручення22342/0/1-12
Про план заходів з нормативно-правового 
забезпечення енергозбереження усіма 
категоріями споживачів та модернізації сфери 
теплопостачання

51
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04385/08-09 Доручення22341/0/1-12
(С.Тігіпко) Про засідання Комісії з питань 
гуманітарної допомоги при КМУ

52
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

5
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Адресат
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04386/08-03 Постанова441
(М.Азаров) Про внесення змін до Порядку 
використання у 2012 році коштів державного 
фонду регіонального розвитку

53
14.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04387/08-03 Постанова456
Про деякі питання використання бланків цінних 
паперів, документів суворої звітності, 
господарська діяльність з виготовлення яких 
підлягає ліцензуванню 

54
14.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04443/08-16 Лист6852/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про хід виконання завдання 
щодо оренди приміщень з банками

55
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04444/08-09 Доручення21485/1/1-12
(В.Хорошоковський) Про вирішення 
пріоритетних завдань, спрямованих на 
зміцнення здоров'я дітей

56
31.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04445/08-09 Доручення11061/83/1-12
(В.Хорошковський) Про розвиток 
співробітництва українських регіонів з 
Комітетом Регіонів ЄС

57
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04446/08-09 Доручення20999/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про забезпечення житлом 
інвалідів ВВв І групи

58
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

04282/08-33 Лист85
НАУКОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР НАЕР
Про ІІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію (11-15.06.2012)

59
25.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04332/08-22 ЛистUOP-24/1-574
УКРОБОРОНПРОМ
Про включення до складу робочої групи з 
підготовки проекту плану реструктуризації ДП 
"Радіоприлад" та "НВК Іскра"

60
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

НАК "Нафтогаз України"

04275/08-22 Лист26-3048/1.2-12
Про визнання та сплати заборгованості

61
22.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

04336/08-23 Лист37-11-6-11/8905
Про надання інформації щодо ярмаркових 
заходів

62
23.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04226/08-24 Лист3922-04/19481-0
Про перелік об'єктів будівництва житла, 
соціальної та транспортної інфраструктури 
державної та комунальної форми власності 

63
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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04227/08-33 Лист2802-04/19884-0
Про пріоритетні сфери співпраці 

64
28.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04272/08-33 Лист80-06/18738-06
Про виставку Експо "Китай-Євразія" (м. Урумчі, 
КНР)

65
18.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04292/08-33 Лист80-06/18740-06
Про виставково-ярмаркові заходи

66
18.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04363/08-20 Лист2823-05/19255-0
Про надання інформації щодо коштів 
державного фонду регіонального розвитку та 
умов надання субвенції 

67
23.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04454/08-33 Лист80-07/19857-08
Про перенос на серпень Першої національної 
виставки України в Казахстані м. Астана

68
28.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04460/08-22 Лист3811-04/20036-0
Про виконання Державної програми розвитку 
внутрішнього виробництва

69
28.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство закордонних справ

04334/08-33 Лист51/17-200
Про гостьовий дім при Посольстві України в РФ

70
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство культури

04307/08-27 Лист22-1045/43
Про дотримання вимог законодавчих актів у 
сфері охорони культурної спадщини 

71
11.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

04370/08-26 Лист1/9-418
Про усунення порушень вимог законодавства 
про позашкільну освіту

72
29.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Освіта і наука

Міністерство охорони здоров'я

04301/08-29 Лист05.02-04/382
Про умови перебування дітей в навчальних та 
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

73
25.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04244/08-24 Лист7/19-8684
Про затвердження Порядку використання у 2012 
році коштів, передбачених в держбюджеті для 
реконструкції та будівництва очисних споруд, 
інших об'єктів з метою захисту акваторії 
Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів 
річок Дніпро і Сіверський Донець від 
забруднення

74
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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04245/08-20 Лист7/17-8701
Про виконання програми іпотечного 
кредитування громадян

75
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04279/08-24 Лист7/17-8745
Про укладання договорів делегування 
повноважень для часткової компенсації 
процентів

76
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04283/08-24 Лист7/21-8461
Про потреби регіону у комунальній техніці 

77
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04290/08-24 Лист7/21-8195
Про постанову від 11.04.2012 №349 "Про 
внесення змін до Порядку видалення дерев, 
кущів, газонів і квітників у населених пунктах" 

78
18.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04308/08-24 Лист7/21-8102
Про впорядкування місць поховань жертв 
політичних репресій, пам'ятників, пам'ятних 
знаків та меморіальних дощок

79
17.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04310/08-20 Лист7/17-8277
Про план дій з реалізації механізму 
здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення громадян доступним житлом 

80
21.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04312/08-36 Лист7/25-8173
Про погодження призначення Карпачова В.В.

81
17.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04424/08-22 Лист7/11-8451
Про впровадження енергозберігаючих проектів

82
23.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04427/08-24 Лист7/20-8634
Про форми обов'язкової звітності показників 
роботи підприємств житлово-комунальної сфери

83
24.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04459/08-24 Лист7/6-9101
ПРО СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ 07.06.2012

84
31.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04461/08-24 Лист7/11-9001
Про загальну кількість закладів бюджетної 
сфери та об'єкти житлового фонду 

85
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04462/08-24 Лист7/9-9093
Про Рекомендації щодо вдосконалення 
законодавства України у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення 

86
31.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

04287/08-34 Лист256/04/67-12
Про забезпечення пожежної безпеки на об`єктах 
з постійним або тимчасовим перебуванням дітей

87
24.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

8
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04302/08-35 Лист268/0/15-12/13
Про питання стану нормування праці в галузі

88
16.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04303/08-30 Лист281/0/15-12/57
Про вжиття заходів щодо активізації роботи з 
усиновлення дітей

89
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

04304/08-35 Лист284/0/15-12/13
Про зняття з контролю доручення КМУ від 
18.01.2011 №2072/1/1-11 щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати  

90
24.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Міністерство фінансів

04300/08-20 Лист31-05040-14-5/1
Про бюджетну програму "Державний фонд 
регіонального розвитку"

91
24.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04229/08-27 Лист01-3006/30
Про участь у відкритті  XV Бердянського 
Міжнародного кінофестивалю

92
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04403/08-27 Лист01-3070/30
Про запрошення до участі у святкуванні Дня 
відкриття курортного сезону (01.06.2012)

93
29.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04428/08-37 Лист01-3087/23
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ганзулі Л.М.

94
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізький міськвиконком

04289/08-24 Лист01-18/01414
Про забезпечення житлом звільнених 
військовослужбовців

95
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Токмацьський міськвиконком

04441/08-21 Лист1234/21-21
Про включення в експертну групу при 
проведенні оцінки та інвентаризації активів 
ВАТ "Південдизельмаш"

96
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарська міська рада

04400/08-37 Лист02-35/2023
Про нагородження Наумова А.Є.

97
24.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька міська рада

04298/08-21 Лист08/004-1282
Про оренду приміщень для Запорізької 
єврейської гімназії "ОРТ-Алєф"

98
14.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Мелітопольська міська рада

9
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04313/08-24 Лист02-23/533-1
Про передачу доріг з комунальної власності у 
державну власність

99
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04360/08-10 Лист375
КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про розгляд звернення Коваль Т.Ф. щодо 
розчистки дна для забезпечення проїзду 
дачників на дачі "Лози"

100
23.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Обласна рада

04224/08-17 Лист01-26/0493
Про засідання президії ЗОР 29.05.2012

101
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання організаційної роботи

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

04361/08-22 Листб/н
ПП ШАПКА О.І.
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

102
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

04353/08-20 Лист22-007/2307
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку країни

103
25.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ВАТ "Дніпроспецсталь"

04223/08-22 Лист101-к-55
Про стан справ на підприємстві

104
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжгаз"

04392/08-22 Лист15/3595
Про погашення заборгованості

105
31.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжтрансформатор"

04335/08-22 Лист1/50-243
Про состав "Укрзалізниці"

106
24.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Мотор Січ"

04397/08-37 Лист823/ОК
Про нагородження Ширкова В.Т., Новікова В.Л.

107
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

04281/08-32 Лист84/2042341
Про розірвання трьохсторонньої Угоди з 
Запорізькою обласною радою

108
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Запорізька дирекція залізничних перевезень

10
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04356/08-22 ЛистДНМІ-02-63/545
Про узгодження закриття виробництва 
вантажних операцій 

109
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

04402/08-24 Лист0/104
Про надання дозволів на спецводокористування 
підприємствам 

110
25.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04230/08-20 Лист42
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД 
СОЦІАЛЬНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ 
СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ`ЯЗАНИХ, ЯКІ 
ЗАГИНУЛИ У МИРНИЙ ЧАС
Про виділення коштів

111
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04231/08-27 Лист55
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення Всеукраїнського змагання "Лава 
на Лаву"

112
23.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04274/08-24 Лист351
АСОЦІАЦІЯ "ВЛАСНИКИ ЖИТЛОВИХ 
БУДИНКІВ МЕЛІТОПОЛЯ"
Про Меморандум відкритої конференції "Країна 
"Недовласників"

113
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04277/08-22 Лист19
ТОВ "ОМЄГА-ГРУП 2000"
Про обстеження промислового майданчика

114
28.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04320/08-22 Лист38
АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

115
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04321/08-22 Лист162
ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

116
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04322/08-22 Лист62
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

117
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04323/08-22 Лист48
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

118
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04324/08-22 Лист34
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

119
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04325/08-22 Лист37
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

120
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

11
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04326/08-22 Лист28/05-1
ФОП БОБКОВ О.Є.
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

121
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04327/08-22 Лист28/05-1
ФОП БОБКОВА М.А.
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

122
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04328/08-22 Лист19
ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

123
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04329/08-22 Листб/н
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

124
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04333/08-22 Лист52
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

125
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04354/08-22 Лист86
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

126
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04355/08-22 Лист06/266
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про скраплений газ для населення

127
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04369/08-37 Лист79-09/199
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ПРОГРЕС"
Про нагородження Тимошенко В.В.

128
24.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04372/08-22 Лист163
ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

129
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04373/08-22 Лист53
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

130
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04375/08-22 Лист39
ПРАТ "МАГІСТРАЛЬ ПЛЮС"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

131
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04376/08-22 Лист61
ПРАТ "ТОКМАЦЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 
12308"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

132
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

12
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04394/08-22 Листб/н
ПП "АВТОСВІТ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

133
31.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04401/08-22 Листб/н
ФОП ВОРОБЙОВ Ю.І.
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

134
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04404/08-22 Лист93
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про продовження терміну дії дозволів на 
маршруті

135
25.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04410/08-23 Лист146
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про отримання сертифікату послуг із зберігання 
зерна

136
28.04.2012від

№
від 31.05.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04417/08-22 Лист87
ПП "АЛЬЯНС-АВТО"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

137
31.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04423/08-22 Лист15
ТОВ "УКРАЇНСЬКІ АВТОШЛЯХИ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

138
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04458/08-22 Лист140
Про обстеження промислового майданчику 

139
21.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

04286/08-37 Лист119-к
ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Милиці М.М., Мягкова О.П.

140
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04297/08-32 Лист0521/12
"ХОРТИЦЬКИЙ ФОРУМ"
Про існування на кафедрі "Охорони 
навколишнього середовища" денної форми 
навчання 

141
21.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04299/08-27 Лист52
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення змагань "Лава на Лаву"

142
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04371/08-26 Лист0529/5
ГАЗЕТА "СОЛІДАРНІСТЬ"
Про забезпечення охорони життя та здоров'я 
учасників учбово-виховного процесу та 
обслуговуючого персоналу у закладах освіти 
міста Бердянська

143
29.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Освіта і наука

13
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04421/08-20 Лист120
Про проведення Днів Асоціації в регіонах 
України (15.06.2012)

144
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04455/08-21 Лист9
ГО "СТЕП"
Про проект "Реалізація методики громадського 
моніторингу - основа прозорості державних 
закупівель"

145
28.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Інші об'єднання, обласні організації, установи

04342/08-21 Лист14-вих.
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
Про протокол засідання регіональної ради 
підприємців 

146
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04364/08-24 Лист45
ФОНД СІМЕЙ ЗАГИВШИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Про допомогу в сплаті комунальних послуг

147
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04365/08-35 Лист46
ФОНД СІМЕЙ ЗАГИНУВШИХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
Про пенсійне забезпечення військовослужбовців 

148
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші підприємства

04367/08-29 Лист106
ПМП "ШЕКІ"
Про проведення Міжнародного фестивалю 
(06-10.06.2012)

149
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Обласна державна телерадіокомпанія

04228/08-20 Лист512
Про виділення коштів

150
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Обласний військовий комісаріат

04337/08-44 Лист620
Про поховання військовослужбовця строкової 
військової служби солдата Беліч С.А.

151
29.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

04438/08-37 Лист631
Про нагородження Чабана Ю.І. (інші) 

152
31.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Облпрокуратура

04222/08-41 Лист07/1-3436-12
Про звернення НДУ Кармазіна Ю.А. щодо 
діяльності ДП "Запорізький титано-магнієвий 
комбінат"

153
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Правові питання

04357/08-41 Лист07/5-195вих/2
Про розширене засідання колегії прокуратури 
області (01.06.2012)

154
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Правові питання

14
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04358/08-41 Лист07/1-1714/5вих-
Про кандидатуру для участі в засіданнях робочої 
групи з питань завершення добудови 
проблемних об'єктів житлового будівництва у 
Запорізькій області

155
25.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Правові питання

04358/08-41 Лист07/1-1714/5вих-
Про кандидатуру для участі в засіданнях робочої 
групи з питань завершення добудови 
проблемних об'єктів житлового будівництва у 
Запорізькій області

156
25.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Правові питання

Облпрофрада

04416/08-29 Лист01-19/154
Про підготовку дитячих оздоровчих закладів до 
літнього відпочинку

157
29.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04435/08-37 Лист01-19/159
Про включення нагородження переможців 
обласного конкурсу за кращій колективний 
договір до порядку ведення засідання 
соціально-економічної ради (12.06.2012)

158
31.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Облсанепідстанція

04420/08-32 Лист02/1681
Про заборону функціонування оздоровчої зони 
сел. Набережне Приморського району

159
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Партії та громадські об'єднання

04340/08-38 Листб/н
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОДА 
Про проведення анкетування комітетів 
Громадської ради при ЗОДА

160
18.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

Служба автодоріг у Запорізькій області

04316/08-24 Лист10/1039
Про розгляд питання про обмеження дорожнього 
руху автомобільними дорогами загального 
користування 

161
25.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Суди

04405/08-43 Лист2а-2316/10/0870
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд справи щодо визначення частково 
нечинним розпорядження

162
17.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

04406/08-43 Лист2а-2308/10/0870
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд справи щодо визначення частково 
не чинним та скасування пункту розпорядження 

163
17.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

Учбові заклади

04270/08-37 Лист1057
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Богуславського О.В. (інші)

164
14.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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04362/08-33 Лист01-08/1202
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ"
Про проведення науково-практичної конференції

165
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська ОДА

04448/08-29 Лист8/32-2726
Про участь Вєрозубова О.Г. в урочистому 
відкритті одинадцятої оздоровчої зміни ЛОДОК 
"Южний" (07-09.06.2012)

166
01.06.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04242/08-15 Лист02-01/1128
Про заходи щодо розвитку системи виявлення та 
підтримки обдарованих і талановитих дітей та 
молоді

167
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04349/08-15 Лист04-01/434
Про привітання ювілярів від імені Президента 
України Януковича В.Ф.

168
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Президент України

04233/08-02 Указ313/2012
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня"

169
12.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04254/08-08 Доручення1-1/1319
Про результати зустрічі Президента України з 
творчою інтелігенцією, що відбулася в рамках 
робочої поїздки до Львівської області  

170
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04255/08-08 Доручення1-1/1320
Про робочу поїздку Президента України до 
Запорізької області з метою вирішення 
актуальних питань соціально-економічного 
розвитку 

171
25.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

04382/08-08 Доручення1-1/1406
Про плани додаткових заходів щодо поліпшення 
стану автомобільних доріг комунальної 
власності

172
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04384/08-08 Доручення1-1/1405
Про забезпечення прав мешканців гуртожитків 
на житло

173
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

04415/08-37 Лист01-46/940
Про нагородження Бекетовій О.І.

174
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04439/08-22 Лист01-30/944
Про забезпечення населення скрапленим газом

175
31.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Великобілозерська райдержадміністрація

16
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04352/08-37 Лист05-29/0743
Про нагородження Баранова В.І.

176
29.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Веселівська райдержадміністрація

04264/08-36 Лист01-01-31/0484
Про погодження звільнення Жадан Л.І.

177
21.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04437/08-34 Лист1494/01-01-18
Про погодження плану залучення сил та засобів 
для гасіння пожеж на території Веселівського 
району

178
18.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Вільнянська райдержадміністрація

04378/08-37 Лист01-15/0882
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Приходько О.М.

179
24.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04388/08-20 Лист01-05/0887
Про виділення коштів

180
28.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04389/08-20 Лист01-05/0881
Про виділення коштів

181
24.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04391/08-20 Лист01-05/0905
Про виділення коштів

182
31.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

04436/08-37 Лист106/01-17
Про нагородження Власенка О.П.

183
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька райдержадміністрація

04344/08-20 Лист01-09/0740
Про внесення змін до мережі

184
29.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Охорона здоров'я

04412/08-20 Лист01-09/0744
Про внесення змін до мережі

185
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04413/08-35 Лист1316/05-15
Про соціальний захист дітей війни

186
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

04266/08-36 Лист01-01-29/1040
Про присвоєння чергового рангу Панкєєву С.В.

187
22.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби
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04285/08-37 Лист01-01-30/1009
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Васильєвій В.В.

188
18.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04430/08-32 Лист01-01-13/0988
Про надання субвенції з обласного екологічного 
фонду на придбання спецтехніки та обладнання 

189
15.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Михайлівська райдержадміністрація

04398/08-37 Лист03-12/0333
Про нагородження Шаламова М.А. (інші)

190
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04399/08-37 Лист08-12/0318
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Семерак Ф.І.

191
25.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Новомиколаївська райдержадміністрація

04269/08-37 Лист1632/01-33
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Філімоновій Н.І.

192
25.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Орджонікідзевська райадміністрація

04414/08-22 Лист01-33/0509
Про перелік атракціонної техніки, що не 
відноситься до обладнення підвищеної 
небезпеки у кожному окремому випадку окремо

193
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Оріхівська райдержадміністрація

04442/08-37 Лист01-24/818
Про нагородження Веселого В.В.

194
28.06.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Пологівська райдержадміністрація

04393/08-22 Лист1548/01-36
Про відкриття автобусного маршруту

195
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04396/08-36 Лист01-30/0638
Про погодження призначення Осадчої В.П.

196
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Приазовська райдержадміністрація

04341/08-36 Лист01-06/630
Про присвоєння чергового рангу держслужбовця 
Сухіні В.М.

197
23.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Токмацька райдержадміністрація

04317/08-37 Лист63-35/0512
Про нагородження Давлад В.О., Третьяк О.В.

198
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Чернігівська райдержадміністрація

04271/08-20 Лист01-11/0463
Про виділення коштів

199
22.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Шевченківська райадміністрація

04379/08-37 Лист0793/01-15
Про нагородження Кононовича В.Я. (інші)

200
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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Якимівська райдержадміністрація

04408/08-37 Лист01-07/26/0783
Про нагородження Терещенко В.М.

201
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

04440/08-20 Лист96
НОВОДАНИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Про включення для проведення ремонту вулиць 
Садової та Лугової за рахунок субвенції

202
25.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Державна податкова адміністрація

04418/08-21 Лист232/9/15-212
Про перелік суб'єктів господарювання в розрізі 
районів області, яким надані у користування 
водні об'єкти загальнодержавного значення

203
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04419/08-33 Лист233/9/15-112
Про іноземні інвестиції

204
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04422/08-20 Лист2421/10/15-113
Про діяльність СПД-юридичних осіб та 
СПД-фізичних осіб, які працювали на 
спрощеній системі оподаткування 

205
31.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізька митниця

04338/08-44 Лист07-01-19-22/521
Про забезпечення керівниками територіальних 
підрозділів контролюючих служб в місцях 
розташування митних постів Запорізької 
митниці 

206
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

Інші територіальні обласні органи

04315/08-24 Лист7/8-1188-06
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО 
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ
Про включення Колупаєва Д.М. до складу 
робочої групи

207
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04381/08-29 Лист48/5-973
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАГЛЯДУ
Про розташування фанзон в місцях і населених 
пунктах Зап. обл. в рамках Євро 2012

208
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04449/08-37 Лист638
ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ У ЗАП. ОБЛ.
Про нагородження Рись В.В.

209
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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04450/08-37 Лист639
ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ У ЗАП. ОБЛ.
Про нагородження Сандиги М.С.

210
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04451/08-37 Лист637
ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ У ЗАП. ОБЛ.
Про нагородження Сухініна Д.В.

211
30.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Територіальне управління Держпромгірнагляду

04457/08-34 Лист07/07-14б/1156
Про травмування під час експлуатації 
обладнання котелень

212
16.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Управління внутрішніх справ

04409/08-36 Лист13/871
Про реорганізацію окремих органів внутрішніх 
справ ГУ МВСУ в області 

213
29.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04431/08-41 Лист16/2-612
Про виділення приміщень під дільничні пункти 
міліції  

214
28.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Правові питання

04432/08-41 Лист12/594
Про включення в місцеві бюджети на 2012 
видатки на фінансування регіональних програм 
профілактики злочинності 

215
28.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Правові питання

04433/08-41 Лист12/595
Про виділення коштів на зміцнення 
матеріально-технічної бази органів і підрозділів 
ГУМВС області

216
28.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Правові питання

04434/08-41 Лист1/53
Про звернення Шейко П.Н. щодо отримання 
нового автотранспорту

217
15.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Правові питання

Управління ДАІ

04411/08-22 Лист10/2-415
Про інформацію стосовно ПП Паршукової В.Д. 

218
28.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Управління державної служби Головдержслужби України

04268/08-37 Лист220/ТО0810-12
Про відзначення учасників ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець"

219
25.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Управління екології та природних ресурсів в області

04318/08-32 Лист658/04
Про подання на сесію ради

220
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04390/08-20 Лист672/04
Про подання на сесію обласної ради

221
30.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Управління Служби безпеки України

20
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04348/08-41 Лист2/3-394
Про ситуацію навколо території колишньої 275 
артилерійської бази ракет та боєприпасів 

222
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне фінансове управління

04374/08-20 Лист07-03/1268
Про надання даних

223
30.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державний архів Запорізької області

04395/08-27 Лист01-26/274
Про проведення семінару з питань діловодства 
та архівної справи

224
23.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Управління житлово-комунального господарства

04284/08-32 Доповідна запискаб/н
Про внесення змін до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок зборів за забруднення 
навколишнього природного середовища 
місцевих бюджетів у 2012 році 

225
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління з питань НС та у справах захисту населення від 
наслідків ЧАЕС

04407/08-21 Лист07-03/0256
Про погодження списання непридатного майна 
управління

226
31.05.2012від

№
від 31.05.12
№ Управління майном, приватизація 

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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

04253/08-39 Лист21-38-850
Про виконання заходів щодо реалізації 
Концепції підвищення правової культури 
учасників виборчого процесу та референдумів в 
Україні

227
23.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

04265/08-36 Лист06.37/367-і
ДЕРЖАВНА 
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА 
УКРАЇНИ
Про погодження призначення Севальнєва А.І.

228
24.05.2012від

№
від 28.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна казначейська служба України

04293/08-20 Лист15-08/738-7180
Про висновок за результатами перевірки 
зведеної фінансової та бюджетної звітності 

229
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

21
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04291/08-35 Лист3742/0/8.2-07/6/
Про виконання цільової регіональної програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища  

230
08.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

04309/08-46 Лист1907/01/23-12
Про формування мережі розпорядників нижчого 
рівня 

231
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

Державна фінансова інспекція України

04288/08-20 Лист21-14/120
Про підсумки науково-практичної Конференції

232
23.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державне агентство автомобільних доріг України

04294/08-22 Лист1/7.2-5-1134
Про організацію роботи із застосуванням 
тимчасових обмежень руху великовагового 
автомобільного транспорту 

233
22.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04330/08-33 Лист110-01/10/5-12
Про проведення дебатів (20.06.2012)

234
28.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04377/08-33 Лист108-01/10/5-12
Про ІІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію (11-15.06.2012)

235
25.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

04331/08-22 Лист5136-27
Про проведення Круглого столу (07.06.2012)

236
29.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство рибного господарства України

04368/08-37 Лист1-9-6/2479
Про нагородження Тітова О.В.

237
21.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Державне агентство України з питань кіно

04311/08-27 Лист787/9/16-12
Про організацію безкоштовного показу художніх 
та документальних фільмів про партизанський 
рух в Україні

238
21.05.2012від

№
від 29.05.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національне агентство України з питань державної служби

04350/08-36 Лист109/42/22-12
Про накази Нацдержслужби України

239
28.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04351/08-36 Лист107/94/22-12
Про діяльність структурних підрозділів, 
відповідальних за зв'язки з громадськістю 

240
25.05.2012від

№
від 30.05.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби
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04447/08-36 Лист111/42/22-12
Про Президентський кадровий резерв "Нова 
еліта нації"

241
29.05.2012від

№
від 01.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

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