
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.07.12 по 27.07.12

Ф21-КА
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Вид документа
короткий зміст
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Депутати Верховної Ради України

05923/08-10 Депутатське звернення93
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про будівництво автодороги до аеропорту 
"Запоріжжя"

1
12.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05924/08-10 Депутатське звернення2052583
НДУ ТИЩЕНКО О.І.
Про звернення Стоцької С.М. щодо покращення 
умов її проживання

2
17.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

Комітети Верховної Ради України

06118/08-14 Лист04-22/5-738
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про збірник матеріалів комітетських слухань

3
23.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки

06116/08-24 Лист11/5-09/809-862
ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ"
Про кредитування фізичних осіб

4
23.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Громадські об'єднання

06002/08-37 Лист18/07-01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО СІМЕЙ 
ІНВАЛІДІВ "ЛЮДЯМ ПОТРІБНІ ЛЮДИ"
Про відзначення подяками

5
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06003/08-37 Лист18/07
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО СІМЕЙ 
ІНВАЛІДІВ "ЛЮДЯМ ПОТРІБНІ ЛЮДИ"
Про відзначення подякою

6
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Заявник

05957/08-24 Листб/н
ВОП ФІЛІППОВ І.М.
Про благоустрій території області

7
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Інші кореспонденти

05948/08-32 Лист02/960
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про затвердження проекту землеустрою

8
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05949/08-32 Лист02/961
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про затвердження проекту землеустрою

9
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища
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06005/08-36 Лист1/15-11-903
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ 
УКРАЇНИ
Про формування тематики науково-дослідних 
робіт у Національній академії на 2013 рік

10
16.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

06008/08-32 Лист34
ТОВ "СОЛНЕРГІЯ"
Про надання в довгострокову оренду земельної 
ділянки

11
21.06.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06035/08-24 Лист3/205
ДП "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ" ДП 
"ЦЕНТР ПОСЛУГ"
Про створення системи моніторингу 

12
13.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06037/08-22 ЛистНЗ-1-09/293
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про незадовільне використання рухомого складу 
Укрзалізниці промисловими підприємствами 
області

13
19.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06052/08-27 Лист910/5-06/05/Р
НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ 
МОРАЛІ
Про підсумки проведення Всеукраїнської акції 
"Моральний вчинок"

14
27.06.2012від

№
від 25.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06053/08-29 Лист200/01-5
ВФСТ "КОЛОС"
Про проведення пошукових змагань

15
19.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

06084/08-22 Лист550
КП "АГЕНЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
М.СЕВАСТОПОЛЯ"
Про проведення 27-29.09.2012 Міжнародного 
салону винахідників

16
10.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06088/08-33 Листб/н
ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про проведення тренінгу

17
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06120/08-22 Лист36
ВГО "СТРІТ ВОРКАУТ УКРАЇНА"
Про виділення автобусу 

18
23.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05918/08-09 Доручення30339/0/1-12
(М.Азаров) Про надання інформації щодо 
вжитих заходів на розв`язання проблем регіонів 
України

19
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

05926/08-04 Витяг з протоколуВП 51
(М.Азаров) 1. Про результати діяльності 
Державного агентства екологічних інвестицій у 
2011-2012 роках

20
11.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища
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05927/08-04 Витяг з протоколуВП 53
(М.Азаров) 10.4. Рішення з окремих питань 
щодо завершення дорожніх робіт

21
18.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05928/08-03 Розпорядження480-р
Про затвердження плану заходів на період до 
2014 року щодо реалізації Концепції 
реформування системи підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих 
рад

22
18.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05929/08-09 Доручення27042/1/1-12
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України "Про внесення змін до Закону України 
"Про державні гарантії відновлення заощаджень 
громадян України"

23
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05930/08-09 Доручення29865/1/1-12
Про утворення Оргкомітету щодо відзначення 
150-річчя з дня народження Бориса Грінченка

24
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05931/08-09 Доручення41095/145/1-10
(Ю.Аністратенко) Про забезпечення питною 
водою населених пунктів Запорізької області

25
21.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05932/08-09 Доручення28482/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про виділення коштів

26
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05933/08-09 Доручення29876/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 100-річчя з дня народження 
вченого-астрофізика Андрія Борисовича 
Сєверного

27
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05934/08-09 Доручення17487/5/1-12
(С.Тігіпко) Про розвиток транскордонного 
співробітництва

28
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05935/08-09 Доручення12197/67/1-07
(С.Тігіпко) Про повернення коштів до 
державного бюджету

29
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05936/08-16 Лист9283/0/2-12
(Ю.Авксентьєв) Про заходи з легалізації 
комп`ютерних програм

30
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання інформаційних технологій

05937/08-09 Доручення30287/1/1-12
(М.Азаров) Про виділення додаткових 
державних коштів у 2012 році

31
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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05938/08-04 Протокольне рішенняВП 44
Протокольне рішення щодо результатів 
діяльності Держтуризмкурорту у 2011-2012 
роках

32
13.06.2012від

№
від 23.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05939/08-04 Витяг з протоколуВП 53
(М.Азаров) Про результати діяльності 
Пенсійного фонду України у 2011-2012 роках

33
18.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

05985/08-09 Доручення29868/1/1-12
Про утворення Оргкомітету щодо  відзначення 
на державному рівні 14 жовтня 2012 року 
360-річчя заснування Чортомлицької 
Запорозької Січі та вшанування пам`яті 
кошового отамана Івана Сірка

34
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05986/08-09 Доручення29872/1/1-12
Про утворення Оргкомітету щодо  відзначення 
80-річчя з дня народження Анатолія 
Солов`яненка

35
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05987/08-09 Доручення29873/1/1-12
Про утворення Оргкомітету щодо  відзначення 
145-річчя з дня заснування Національного 
академічного театру опери та балету України 
імені Т.Г.Шевченка

36
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05988/08-09 Доручення29878/1/1-12
Про утворення Оргкомітету щодо  відзначення 
340-річчя з дня народження Пилипа Орлика

37
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05989/08-09 Доручення29879/1/1-12
Про утворення Оргкомітету щодо  відзначення 
150-річчя з дня народження 
вченого-кристалофізика Георгій Вульфа

38
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05990/08-09 Доручення98877/1/1-12
Про утворення Оргкомітету щодо  відзначення 
1000-річчя з дня заснування 
Свято-Усікновенського Лядівського скельного 
чоловічого монастиря

39
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05991/08-09 Доручення29874/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 100-річчя з дня народження Сабріє 
Ереджепової

40
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Освіта і наука

06041/08-03 Постанова653
Про внесення змін до Порядку виконання 
підготовчих робіт і Порядку виконання 
будівельних робіт

41
11.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06042/08-03 Розпорядження490-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення у 2012 році 21-ї річниці 
незалежності України

42
18.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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06043/08-04 Протокол наради 
(засідання)

30609/0/1-12
(С.Тігіпко) Про виконання програми 
здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

43
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06044/08-09 Доручення30442/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо 
запровадження інклюзивного та інтегрованого 
навчання

44
21.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Освіта і наука

06045/08-16 Лист9374/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про надходження коштів за 
надані адміністративні послуги

45
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06046/08-09 Доручення34447/83/1-09
(С.Тігіпко) Про впровадження системи 
електронного документообігу

46
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

06047/08-09 Доручення23124/5/1-12
(С.Тігіпко) Про відзначення на державному 
рівні ювілейних дат

47
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06068/08-03 Постанова656
Питання державного фонду регіонального 
розвитку

48
04.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06069/08-04 Витяг з протоколуВП 54
(М.Азаров) 7.3. Рішення з окремих питань з 
питань дозвільних документів

49
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

06070/08-09 Доручення28481/1/1-12
(Б.Колесніков) Про збільшення обсягу субвенції 
з державного бюджету

50
25.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06071/08-09 Доручення29870/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 110-річчя з дня народження 
видатного українського 
письменника-антифашиста Ярослава 
Олександровича Галана

51
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06072/08-09 Доручення29869/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо  
відзначення 120-річчя з дня народження 
Степана Йосиповича Тудора

52
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06073/08-09 Доручення57376/8/1-11
(Ю.Аністратенко) Про спрощення 
дозвільно-погоджувальних процедур у 
будівництві

53
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

5
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06074/08-09 Доручення30794/0/1-12
(С.Тігіпко) До протоколу засідання Комісії з 
питань гуманітарної допомоги

54
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06116/08-09 Доручення10796/26/1-11
(С.Тігіпко) Про зменшення заборгованості зі 
сплати єдиного внеску

55
25.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06117/08-09 Доручення28076/1/1-12
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування 
повноважень державних органів у сфері 
природних монополій та у галузі зв`язку"

56
25.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

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

05951/08-22 Лист11-4140/1.15-12
Про коригування переліків об`єктів 
газопостачання в регіонах країни

57
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05996/08-23 Лист37-13-1-11/1324
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 27.07.2012
Про участь у селекторній нараді

58
24.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство внутрішніх справ

06057/08-23 Лист13/8721
Про звернення Скрипченко Л.З. щодо проблем в 
агропромисловому комплексі регіону

59
18.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання організаційної роботи

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05954/08-33 Лист80-07/27657-08
Про надання інформаційно-рекламних 
матеріалів

60
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06036/08-33 Лист80-06/26753-07
Про міжнародні виставково-ярмаркові заходи за 
кордоном у 2013 році

61
16.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06038/08-22 Лист4121-10/27512-0
Про ліцензування підприємницької діяльності з 
металобрухтом

62
19.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06050/08-20 Лист2823-05/28131-0
Про проведення конкурсних процедур

63
25.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

Міністерство інфраструктури

06049/08-22 Лист3470/22/14-12
Про проведення перевірки стану комунальних 
автомобільних доріг

64
24.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство надзвичайних ситуацій

6
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05919/08-34 Лист17-1/475
Про посилення роботи щодо запобігання 
загибелі людей на водних об`єктах

65
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

05970/08-34 Лист03-6788/161
Про фінансування заходів технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту (цивільної оборони)

66
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

05972/08-34 Лист03-6756/172
Про рішення міжвідомчої селекторної наради

67
17.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

06023/08-34 Лист03-6688/162
Про інформування щодо затвердження рівнів 
надзвичайних ситуацій

68
16.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство оборони

06078/08-44 Лист220/4406
Про передачу майнового комплексу військового 
містечка № 6 у с.Новобогданівці

69
17.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Міністерство охорони здоров'я

05943/08-28 Лист3.51-8/152/6578
Про погодження проекту Закону України "Про 
затвердження Загальнодержавної програми 
"Здоров`я -2020: український вимір"

70
18.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Охорона здоров'я

06048/08-28 Протокольне рішенняб/н
Про забезпечення поетапного впровадження 
європейського підходу до встановлення цін на 
лікарські засоби

71
03.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05942/08-24 Лист7/14-11832
Про надання матеріалів щодо наявних 
можливостей області стосовно забезпечення 
розгортання масового житлового будівництва

72
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05997/08-24 Лист7/15-11715
Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 
2012 року

73
17.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06015/08-24 Лист7/17-11585
Про витяг з протоколу щодо формування 
переліку об`єктів житлового будівництва

74
16.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06026/08-24 Лист7/9-12081
Про перелік заходів щодо якості питної води

75
24.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06055/08-24 Лист7/17-11579
Про Примірний договір щодо надання часткової 
компенсації процентів за іпотечними кредитами

76
16.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06066/08-24 Лист7/14-11667
Про формування переліку матеріалів 
містобудівної документації

77
17.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

7
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06122/08-24 Лист7/11-12238
Про надання переліку проектів, спрямованих на 
реалізацію Загальнодержавної цільової 
програми "Питна вода України"

78
від
№

від 27.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

05953/08-35 Лист428/0/15-12/014
Про надання інформації щодо створення 
консультативних рад з питань поліпшення 
соціального захисту ветеранів війни

79
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

05956/08-20 Лист436/0/15-12/04
Про надання інформації щодо додаткової дотації 
місцевим бюджетам

80
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05961/08-29 Лист248/56/206-12
Про звіт щодо попередження насильства в сім`ї

81
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

05962/08-30 Лист7630/0/14-12/57
Про перевірку стану додержання законодавства 
про працю неповнолітніх

82
12.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

06014/08-35 Лист7885/0/14-12/19
Про забезпечення інвалідів 
спецавтотранспортом

83
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06019/08-29 Лист7748/0/14-12/57
Про проведення оцінки результатів діяльності 

84
17.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

06020/08-35 Лист411/0/15-12/18
Про виконання Галузевої угоди

85
13.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06024/08-29 Лист425/0/15-12/56
Про визначення структурного підрозділу

86
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

06025/08-35 Лист439/0/15-12/77
Про стан погашення заборгованості із заробітної 
плати

87
24.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06123/08-35 Лист445/0/15-12/13
Про оплату праці працівників бюджетних 
установ

88
27.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Міністерство фінансів

06110/08-20 Лист31-04110-11-5/1
Про підготовку бюджетних запитів до проекту 
державного бюджету на 2013 рік та проекту 
прогнозу державного бюджету на 2014-2015 
роки

89
24.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06054/08-28 Лист01-4283/30
Про передачу тест-смужок

90
20.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Охорона здоров'я

Енергодарський міськвиконком

8
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06111/08-37 Лист02-35/2971
Про нагородження Порічної Л.П.

91
24.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізький міськвиконком

05940/08-20 Лист01-33/01884
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

92
23.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05947/08-20 Лист01-19/01877
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

93
20.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05969/08-20 Лист01-19/01890
Про виділення субвенції з державного бюджету 
грошовими коштами

94
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06017/08-37 Лист01-28/01893
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Беспаловій Л.М., Горошко Н.А., 
Явдокименко С.А., Дерюгіній О.М.

95
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06051/08-32 Лист08-32/01873
Про державну реєстрацію правовстановлюючих 
документів на землю

96
20.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06114/08-27 Лист01-28/01924
Про проведення концерту

97
25.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Пологівський міськвикоком

06011/08-22 Лист1177
Про використання зупинки громадського 
транспорту

98
22.05.2012від

№
від 24.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Приморський міськвиконком

06065/08-25 Лист01-23/1272
Про заборону стихійної торгівлі

99
19.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

05922/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ШЕВЧЕНКО А.В.
Про  забезпечення питною водою м. Василівка

100
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05925/08-10 Депутатське звернення18
ДЕПУТАТ ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МАРЧЕНКО Л.В.
Про повторне звернення щодо  незаконного 
нарахування ПрАТ "Василівкатепломережа" 
плати за надані послуги

101
17.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Токмацька міська рада

9
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п/п

Адресат
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Вид документа
короткий зміст
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06033/08-24 Лист1677/21-15
Про поновлення робіт по реконструкції 
каналізаційного колектора в м.Токмак

102
18.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

06029/08-20 Лист2310/01-13
Про вирішення питання щодо реконструкції 
будівлі КУ "Хортицький національний 
навчально-реабілітаційний багатопрофільний 
центр" ЗОР

103
24.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Постійні комісії обласної ради

05960/08-10 Депутатське звернення19-07/12-І
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про землекористування

104
19.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Господарський суд

05982/08-43 Лист21/140/08
Про судове засідання

105
19.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

Завод "Іскра"

06108/08-22 Лист1040-100/Пр
Про стан справ на підприємстві

106
26.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"

06004/08-37 Лист52/01-387
Про нагородження Склярової Н.А. (інші)

107
19.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05965/08-24 Лист112
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про придбання житла для інвалідів війни

108
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05966/08-24 Лист1110
Про соціальні ініціативи Президента України

109
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05974/08-22 Лист169
ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" 
ТАЛKO"
Про обстеження промислового майданчика 

110
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05975/08-22 Лист18
ПП ГУБКО 
Про узгодження паспортів маршрутів на 
перевезення пасажирів

111
24.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05976/08-22 Лист59
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів маршрутів на 
перевезення пасажирів

112
24.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10
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06021/08-22 Лист167
ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" 
ТАLKO"
Про обстеження промислового майданчика 

113
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06022/08-22 Лист168
ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" 
ТАЛKO"
Про обстеження промислового майданчика 

114
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06092/08-22 Лист540
ТОВ "ІНДРА ЕНЕРДЖІ"
Про постачання природного газу

115
12.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06093/08-24 Лист011
ТОВ "АРБАТ ІНВЕСТ"
Про проведення ремонтно-демонтажних робіт 

116
16.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06109/08-24 Лист38
ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА МАГНЕТИТ"
Про участь в державних програмах області

117
24.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06115/08-24 Лист271/1
ТОВ ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНІК"
Про організацію семінару

118
23.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Інші кореспонденти

05920/08-23 Лист70
ХЛІБОДАР
Про вирішення конфліктної ситуації

119
23.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

05945/08-23 Лист61
ХЛІБОДАР
Про продаж зерна хлібозаводам

120
17.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

05950/08-24 Лист442
КП "ОРІХІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

121
23.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05983/08-43 Лист146-4493вих12
ПРОКУРАТУРА МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про позовну заяву

122
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

06009/08-21 Лист15
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
Про внесення змін до складу регіональної ради

123
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

06083/08-24 Листб/н
КП "ВОДОПРОВІДНИК"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

124
26.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06112/08-32 Лист687
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про перевірку дотримання вимог 
природоохоронного законодавства

125
25.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

11
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06119/08-20 Лист79/83
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про повернення ПДВ

126
16.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші транспортні організації

05952/08-22 Лист01/12-104/1
ТОВ "АТП "МАГІСТРАЛЬ ПЛЮС"
Про відновлення перевезень

127
17.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06059/08-24 Лист483
ВАГОННЕ ДЕПО "ЗАПОРІЖЖЯ-ЛІВЕ"
Про погашення заборгованості КП "ВРЕЖО-4" 
за надані комунальні послуги

128
11.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06102/08-22 Лист01/12-102
ТОВ "АТП "МАГІСТРАЛЬ ПЛЮС"
Про перетворення підприємства

129
11.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06105/08-22 Листб/н
ПП "АВТОСВІТ"
Про відмову щодо участі в конкурсі

130
25.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Обласний центр зайнятості

06103/08-35 Лист2227/17
Про затримку платежів

131
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Облпрокуратура

05944/08-41 Лист05/4-377вих-12
Про надання інформації щодо виконання 
судових рішень у сфері земельних відносин

132
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Правові питання

06031/08-41 Лист07/1-2129/6-вих-
Про надання інформації щодо додержання 
вимог законодавства підприємствами аграрного 
сектору

133
24.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Правові питання

06124/08-41 Лист05/3-681 вих-12
Про надання копії Акта

134
25.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Правові питання

Облспоживспілка

06067/08-37 Лист21-П/21
Про нагородження Чухрая О.В., Щокіної В.В.

135
25.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Партії та громадські об'єднання

06010/08-21 Лист32/12
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ  ПОРАДА"
Про ситуацію з малим бізнесом у м. Запоріжжі

136
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

06076/08-38 Лист2
ЗАПОРІЗЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ(ОДНОПОЛЧАН)
Про розподіл коштів

137
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

12
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06082/08-25 Листб/н
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО 
ОБКОМУ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ
Про проведення перевірки суб`єктів 
підприємницької діяльності

138
26.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

06087/08-21 Лист21
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про фальсифікацію протоколу № 3 Регіональної 
ради підприємців

139
19.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Установи охорони здоров'я

06098/08-28 Лист1431
ВІЛЬНЯНСЬКА ЦРКЛ
Про забезпечення цукрознижувальними 
препаратами

140
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Житомирська ОДА

06094/08-33 Лист3801/50/2-12
По погодження проекту розпорядження КМУ

141
11.06.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Кіровоградська ОДА

05941/08-33 Лист01-23/384/1
Про співробітництво

142
18.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Харківська ОДА

05946/08-33 Лист01-66/5619
Про участь у IV Міжнародному економічному 
форумі

143
19.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України

05984/08-02 Указ453/2012
Про План заходів щодо реалізації у 2012 році 
положень Стратегії державної кадрової політики 
на 2012-2020 роки

144
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

06040/08-08 Доручення1-1/1897
Про актуальні проблеми соціально-економічного 
розвитку регіонів України

145
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06018/08-32 Лист
Про ситуацію навколо Приазовського 
Національного парку

146
24.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Василівська райдержадміністрація

13
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06058/08-37 Лист01-38/1187
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Сердюк Н.І.

147
24.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06100/08-22 Лист2485/01-07
Про забезпечення населення скрапленим газом

148
26.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Великобілозерська райдержадміністрація

05977/08-37 Лист05-29/1064
Про нагородження Науменко І.П.

149
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05978/08-37 Лист05-29/1069
Про нагородження Хоменко В.М.

150
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05979/08-37 Лист05-29/1067
Про нагородження Шкрума В.П.

151
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06077/08-37 Лист05-27/1072
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Пінчук О.М.

152
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Вільнянська райдержадміністрація

05980/08-37 Лист01-15/1138
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Скоробагатько О.М.

153
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Гуляйпільська райдержадміністрація

05955/08-20 Лист131/01-31
Про виділення коштів

154
18.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06032/08-20 Лист134/01-31
Про погашення заборгованості КП 
"Комунсервіс"

155
20.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Заводська райадміністрація

06012/08-37 Лист01-11/677
Про нагородження 

156
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька райдержадміністрація

06030/08-36 Лист01-16/0945
Про збільшення ставки заступника директора 
Біленьківської дитячої музичної школи

157
20.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

06106/08-37 Лист01-01-30/1479
Про нагородження Есаулова В.П. (інші)

158
24.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Куйбишевська райдержадміністрація

06064/08-32 Лист01-16/622
Про звернення громадян щодо земельних питань

159
19.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Мелітопольська райдержадміністрація

14



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

06034/08-32 Лист01-21/423
Про надання інформації

160
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06081/08-20 Лист01-15/427
Про виділення субвенції обласному бюджету

161
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Новомиколаївська райдержадміністрація

05973/08-36 Лист01-22/1789
Про призначення керівників бухгалтерських 
служб бюджетних установ

162
13.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

06099/08-20 Лист01-21/1831
Про виділення коштів

163
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Оріхівська райдержадміністрація

06086/08-22 Лист01-10/1054
Про додаткове виділення скрапленого газу

164
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Приазовська райдержадміністрація

06091/08-37 Лист01-06/865
Про нагородження Самофалової С.М. (інші)

165
25.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06107/08-32 Лист01-34/850
Про незадовільне функціонування 
з`єднувального каналу між Молочним лиманом 
та Азовським морем

166
20.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Чернігівська райдержадміністрація

06016/08-22 Лист01-11/0663
Про доповнення переліку об`єктів 
газопостачання пунктів Запорізької області

167
19.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06079/08-20 Лист01-11/0667
Про стан освоєння коштів

168
23.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06085/08-36 Лист01-11/0676
Про погодження звільнення Перетятька А.М.

169
25.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Якимівська райдержадміністрація

05981/08-37 Лист01-07/26/1057
Про нагородження колективу "Юність"

170
17.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06080/08-21 Лист01-07/26/1101
Про передачу об`єктів до комунальної власності  
Якимівської селищної ради

171
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

15
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06125/08-22 Лист01-07/26/1077
Про внесення змін до розпорядження голови 
ОДА від 02.07.2012 № 309

172
20.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05998/08-20 Лист1262
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів

173
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05999/08-20 Лист1261
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про виділення коштів

174
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області

06113/08-34 Лист01/7-1/1528
Про негативний стан проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту

175
23.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Головне управління юстиції

06007/08-35 Лист5167/10
Про стан виконання судових рішень

176
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06056/08-41 Лист5180/03/2-02
Про стан додержання законодавства про 
державну реєстрацію нормативно-правових 
актів за підсумками 6 місяців 2012 року

177
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Правові питання

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

06027/08-37 Лист08-09-15-15/711
Про нагородження Плющій І.М., Грушко І.П.

178
24.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06097/08-20 Лист08-08-15-15/708
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

179
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізька митниця

05959/08-44 Лист07-01-12-22/732
Про кандидатуру на виконання Плану спільних 
заходів

180
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Обласне управління лісового та мисливського господарства

06121/08-32 Лист01-08/905
Про визнання таким, що втратило чинність 
розпорядження голови ОДА від 31.05.2000 № 
279

181
27.07.2012від

№
від 27.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління внутрішніх справ
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05921/08-41 Лист13/1235
Про вирішення проблем по Веселівському РВ 
ГУМВС

182
12.07.2012від

№
від 23.07.12
№ Правові питання

05971/08-41 Листб/н
Про надання фінансової допомоги

183
24.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Правові питання

Управління екології та природних ресурсів в області

05958/08-32 Лист892/07
Про розгляд і затвердження лімітів на утворення 
та розміщення відходів на 2013 рік

184
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06000/08-32 Лист891/04
Про подання на сесію обласної ради

185
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06001/08-32 Лист897/04
Про подання на сесію обласної ради

186
24.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06089/08-32 Лист901/04
Подання на сесію обласної ради

187
25.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління Служби безпеки України

06039/08-41 Лист59/14/2383нт
Про терористичний акт

188
18.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Державний архів Запорізької області

06013/08-22 Лист01-23/378
Про використання службового автомобіля

189
23.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

06028/08-20 Лист457/03-17
Про виконання паспорта бюджетної програми

190
23.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05992/08-39 Лист21-46-1188
Про засоби доступу до бази даних Реєстру 
виборців

191
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна митна служба України

05993/08-44 Лист11.1/1-10/7877
Про інформаційно-аналітичний збірник 
"Боротьба з контрабандою наркотиків"

192
10.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

05994/08-44 Лист11.1/1-10/7879
Про інформаційно-аналітичний журнал 
"Митниця"

193
10.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
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05995/08-44 Лист11.1/1-10/7892
Про інформаційно-аналітичні матеріали щодо 
підсумків роботи митної служби у січні-червні 
2012 року

194
10.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

06101/08-35 Лист2914/01/222-12
Про надання інформації щодо громадських 
організацій ветеранів

195
20.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

06061/08-21 Лист1710/0/20-12
Про підключення дозвільних органів до АІС 
РДДХ

196
16.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державна служба молоді та спорту України

06060/08-29 Лист3.4/4532
Про становище молоді в Україні

197
07.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

06062/08-29 Лист3.4/4531
Про надання інформації щодо становища молоді 
в Україні

198
17.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Державне агентство автомобільних доріг України

06075/08-22 Лист1/5.4-6-1930/06
Про надання інформації щодо будівництва, 
реконструкції, ремонту та утриманню вулиць та 
доріг комунальної власності

199
26.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство екологічних інвестицій України

05963/08-32 Лист
Про проекти цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

200
від
№

від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05964/08-32 Лист1894/6
Про надання інформації щодо лісогосподарської 
діяльності

201
18.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05967/08-36 Лист223-01/08/5-12
Про переведення Пірлик Л.О.

202
16.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

06090/08-22 Лист239-02/14/5-12
Про надання інформації щодо виробництва 
енергії об`єктами відновлювальної енергетики 

203
25.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06095/08-27 Лист3764/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів щодо проведення 
Світового конгресу газетярів і Світового форуму 
редакторів

204
25.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06096/08-27 Лист3731/27/4
Про висвітлення в ЗСІ інформації щодо 
запобігання виникненню пожеж

205
24.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

06063/08-24 Лист2565/01-13-07
Про визначення виконавців 
житлово-комунальних послуг

206
16.07.2012від

№
від 25.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Національна служба посередництва і примирення

06104/08-35 Розпорядження136-р
Про зняття з реєстрації першої вимоги у 
колективному трудовому спорі між найманими 
працівниками ПАТ "Електрометалургійний 
завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна м. 
Запоріжжя та ВО голови правління ПАТ 
"Електрометалургійний завод 
"Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна м. 
Запоріжжя

207
18.07.2012від

№
від 26.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Фонд державного майна України

05968/08-22 Лист10-33-11023
Про умови конкурсу  продажу пакету акцій ПАТ 
"Запоріжгаз"

208
20.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

06006/08-43 Лист10-25-10758
Касаційна скарга на постанову Донецького 
апеляційного господарського суду

209
16.07.2012від

№
від 24.07.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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