
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.08.12 по 23.08.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
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 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

06846/08-01 Закон України5192-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
іпотечні облігації" щодо випуску та обігу 
іпотечних облігацій 

1
30.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06847/08-01 Закон України5099-VI
Про внесення змін до статті  22 Закону України 
"Про залізничний транспорт"

2
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06848/08-01 Закон України5061-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
регулювання товарообмінних (бартерних) 
операцій у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності"

3
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06849/08-01 Закон України5062-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
статус і соціальних захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи" щодо забезпечення санаторно- 
курортними путівками

4
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

06850/08-01 Закон України5063-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей провадження 
господарської діяльності із забезпечення 
функціонування дипломатичних представництв 
та консульських установ іноземних держав, 
представництв міжнародних міжурядових 
організацій в Україні

5
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06851/08-01 Закон України5077-VI
Про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо порядку проведення земельних 
торгів у формі аукціону

6
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06852/08-01 Закон України5103-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
Національний банк України" щодо охорони 
цінностей та об`єктів Національного банку 
України

7
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06853/08-01 Закон України5180-VI
Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо 
особливостей справлення податку на прибуток 
підприємств, отриманого від надання готельних 
послуг

8
06.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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06854/08-01 Закон України5072-VI
Про внесення змін до статті 4 Закону України 
"Про Червону книгу України" щодо посилення 
охорони рідкісних видів тварин і рослин

9
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06855/08-01 Закон України5068-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
Національний архівний фонд та архівні 
установи"

10
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06856/08-01 Закон України5066-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
електроенергетику" щодо забезпечення 
надійного (безперебійного) постачання 
електричної енергії споживачам та інвестування 
в інфраструктуру

11
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06857/08-01 Закон України5080-VI
Про інститути спільного інвестування 

12
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06858/08-01 Закон України5067-VI
Про зайнятість населення

13
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06859/08-01 Закон України5081-VI
Про екстрену медичну допомогу

14
05.07.2012від

№
від 20.08.12
№ Охорона здоров'я

Депутати Верховної Ради України

06861/08-10 Лист249
НДУ БАБУРІН А.В.
Про відсутність водозабезпечення

15
10.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06862/08-10 Лист250
НДУ А.В.Бабурін
Про відсутність водозабезпечення

16
10.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06906/08-10 Депутатське звернення413
НДУ АЛЕКСЄЄВ І.В.
Про звернення Кукшина Н.Д. щодо тарифу на 
послуги з водопостачання

17
16.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

06978/08-22 Лист05-01/з
МГО "ЗЕМЛЯЦТВО ЗАПОРІЖЖЯ"
Про придбання квитків на потяг

18
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Заявник

06950/08-27 Листб/н
ФОП КВАЩУК В.С.
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами

19
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06959/08-32 Листб/н
ПП НОВІКОВ М.М.
Про надання дозволу на укладання договору 
оренди земельної ділянки

20
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

2
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06963/08-27 Листб/н
КОЗИРЄВ В.К.
Про створення бібліотечного скверу

21
22.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Інші кореспонденти

06815/08-32 Лист05/1279
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ КАХОВСЬКОЇ РДА 
Про надання інформації щодо затвердження 
нормативів доходів громадян від земельної 
ділянки

22
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06867/08-23 Листб/н
ООО "ЛАКОМКА" (ІНШІ)
Про вивіз насіння соняшнику

23
20.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

06877/08-33 Лист74
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ТПП
Про участь 13-16.11.2012 в Міжнародній 
виставці тваринництва

24
20.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06935/08-27 Лист09/22
КОМПАНІЯ "ПРЕМ"ЄР ЕКСПО"
Про участь 11-13.10.2012 у Міжнародному 
туристичному салоні 

25
16.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06936/08-22 Лист01-182
УКРАВТОПРОМ
Про міжнародну конференцію 29.11.2012

26
17.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Посольства, консульства

06898/08-33 Лист228
КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ СЛОВЕНІЯ
Про співробітництво

27
14.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

06817/08-09 Доручення33114/1/1-12
(М.Азаров) до листа голови ВРУ Литвина В.М.
Про підготовку і видання 
науково-документальної серії книг 
"Реабілітовані історією"

28
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06818/08-09 Доручення32425/1/1-12
План організації підготовки проектів актів та 
виконання заходів, необхідних для забезпечення 
реалізації Закону України "Про особливості 
забезпечення відкритості, прозорості та 
демократичності виборів народних депутаті 
України 28.10.2012"

29
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання виборів та референдумів

06819/08-09 Доручення31799/1/1-12
(М.Азаров) до листа НДУ МЕЛЬНИКА С.А.
Про рекультивацію відвалів ЗТМК

30
18.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06820/08-09 Доручення11300/802/1-12
(В.Хорошковський) Про систему критеріїв 
оцінки стану впровадження реформ у регіонах

31
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

3
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06821/08-09 Доручення21412/56/1-11
(В.Хорошковський) Про оптимізацію 
регіональних програм, які фінансуються за 
рахунок коштів державного бюджету

32
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

06822/08-09 Доручення
(Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо 
виконання доручення Президента України від 
06.07.2012 № 1-1/1445

33
20.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

06823/08-09 Доручення32771/2/1-12
(В.Хорошковський) Про нагородження

34
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06824/08-09 Доручення32549/2/1-12
(С.Тігіпко) Про протокол № 14 позачергового 
засідання Комісії з питань гуманітарної 
допомоги при КМУ від 13.08.2012

35
13.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

06825/08-09 Доручення32159/5/1-12
(М.Азаров) Про ситуацію щодо КП "НВК 
"Іскра"

36
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06826/08-09 Доручення31871/1/1-12
(В.Хорошковський) Про внесення доповнень до 
постанови КМУ від 04.02.1999 № 140

37
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06827/08-09 Доручення35234/250/1-11
(В.Хорошковський) Про надання узгоджених 
пропозицій

38
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№

06828/08-09 Доручення32663/1/1-12
(В.Хорошковський) Про перенесення термінів 
проведення командно-штабного навчання у 
Запорізькій області

39
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

06829/08-09 Доручення33843/1/1-12
(М.Азаров) Про вирішення проблем ДП 
"Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

40
18.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06830/08-09 Доручення33845/1/1-12
(М.Азаров) Про сприяння щодо виділення 
коштів державного бюджету 

41
18.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06831/08-09 Доручення33048/1/1-12
(М.Азаров) Про внесення змін до переліку 
об'єктів, фінансування яких передбачено 
розпорядженням КМУ 21.03.2012 № 177-р 

42
18.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06832/08-09 Доручення32159/6/1-12
(М.Азаров) Про проблеми 
електрометалургійного комплексу 

43
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06833/08-09 Доручення33071/1/1-12
(М.Азаров) Про поновлення дії програми

44
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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06834/08-09 Доручення32791/1/1-12
(М.Азаров) Про закупівлю м'яса свиней до 
Державного матеріального резерву України

45
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

06835/08-03 Постанова764
Про закупівлю товарів, робіт і послуг, 
необхідних для створення та забезпечення 
функціонування системи відео спостереження, 
відеозапису і трансляції зображення для 
спостереження за організацією проведення 
голосування та підрахунку голосів на звичайних 
виборчих дільницях, під час проведення виборів 
НДУ 28.10.2012

46
13.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання виборів та референдумів

06836/08-03 Постанова765
Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у держбюджеті для 
створення та запровадження системи 
відеоспостереження на звичайних виборчих 
дільницях на постійній основі під час виборів 
НДУ у 2012 році

47
08.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання виборів та референдумів

06837/08-03 Постанова766
Про затвердження технічного завдання та 
конфігурації створення системи відео 
спостереження

48
08.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання виборів та референдумів

06838/08-03 Постанова758
Про внесення змін до Положення про 
Всеукраїнський конкурс проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування

49
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання організаційної роботи

06839/08-03 Постанова757
Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку 
прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об`єктів

50
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06840/08-03 Постанова755
Про затвердження нового складу 
Координаційної ради з питань формування 
національної екологічної мережі

51
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06841/08-03 Розпорядження567-р
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень КМУ

52
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання організаційної роботи

06842/08-03 Розпорядження562-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2012 році Всеукраїнського тижня права

53
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Правові питання

06843/08-04 Витяг з протоколуВП 62
(М.Азаров) 1. Про підготовку загальноосвітніх, 
дошкільних та вищих навчальних закладів до 
2012/13 навчального року

54
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Освіта і наука

06844/08-04 Витяг з протоколуВП 62
(М.Азаров) 3. Про стан забезпечення пожежної 
безпеки на об`єктах з постійним або тимчасовим 
перебуванням дітей

55
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій
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06845/08-04 Витяг з протоколуВП 62
(М.Азаров) 9.6. Рішення з окремих питань щодо 
посилення взаємодії із ЗМІ

56
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06901/08-09 Доручення18968/10/1-12
(М.Азаров) Про розрахунки державних 
професійно-технічних навчальних закладів за 
спожиті комунальні послуги

57
18.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06902/08-09 Доручення32274/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про виконання робіт з 
будівництва, реконструкції, ремонтів та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності 
у населених пунктах 

58
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06903/08-09 Доручення33724/0/1-12
(В.Хорошковський) Про пілотний проект щодо 
державного регулювання цін на лікарські засоби  

59
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Охорона здоров'я

06939/08-09 Доручення33944/1/1-12
(М.Азаров) Про перше засідання ради голів 
громадських рад при органах виконавчої влади 
30.08.2012

60
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

06940/08-09 Доповідь10215/8/1-12
(Ю.Аністратенко) Про обладнання майданчиків 
для паркування паркувальними автоматами

61
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06941/08-09 Доручення32997/1/1-12
(В.Хорошковський) Про відзначення 80-річчя 
Дніпровської ГЕС

62
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06942/08-09 Доручення30531/1/1-12
(В,Хорошковський) Про виконання будівельних 
робіт у І півріччі 2012 року

63
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06943/08-03 Розпорядження583-р
(М.Азаров) Про виконання постанови КМУ від 
13 серпня 2012 р. № 764

64
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання виборів та референдумів

06944/08-03 Постанова767
(М.Азаров) Про затвердження плану заходів з 
виконання Концепції реалізації державної 
політики у сфері профілактики правопорушень 
на період до 2015 року

65
08.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Правові питання

06945/08-09 Доручення57615/21/1-11
(Ю.Аністратенко) Про заходи із відзначенням 
пам'яті видатних українців

66
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06946/08-49 Доручення1127/3/1-12-ДС
(Ю.Аністратенко) Про участь регіональних 
делегацій у заходах з нагоди Дня незалежності 
України 

67
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06947/08-49 Доручення1191/1/1-12-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (06-12.08.2012)

68
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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06973/08-09 Доручення33079/1/1-12
(В.Хорошковський) Про результати ревізії 
місцевих бюджетів на території Запорізької 
області

69
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06974/08-09 Доручення33373/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про вирішення конфліктної 
ситуації

70
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06975/08-09 Доручення33963/0/1-12
(М.Азаров) За результатами відвідання 
04.08.2012 Міжнародного етнографічного 
фестивалю "Жнива-2012. Толока" у 
Національному музеї народної архітектури та 
побуту України

71
20.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06918/08-29 Лист37-18-4-11/1511
Про забезпечення участі команд у 
Всеукраїнських спартакіадах

72
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06869/08-21 Лист2522-04/30927-0
Про створення центрів надання 
адміністративних послуг

73
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Управління майном, приватизація 

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

06870/08-33 Лист4022-06/31053-0
Про участь 18-19.09.20122 в щорічній 
конференції  ППС ЄІСП "Басейн Чорного моря"

74
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06879/08-33 Лист80-07/31236-06
Про ярмарку в Сараєво 26-29.2012

75
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06948/08-24 Лист697
Про надання інформації щодо новозбудованих 
шкіл

76
13.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06988/08-33 Лист80-06/31915-06
Про виставку-ярмарку товарів народного 
споживання держав-учасниць СНД

77
23.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06989/08-19 Лист2822-07/31637-0
Про проведення моніторингу 
соціально-економічного розвитку малих міст

78
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

Міністерство інфраструктури

06871/08-21 Лист8866/25/10-12
Про надання переліку внутрішньо-обласних 
автобусних маршрутів загального користування

79
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06913/08-45 Лист3976/08-2/14-12
Про звернення Скрипченко Л.З. щодо запису її 
на особистий прийом

80
16.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання організаційної роботи
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06985/08-22 Лист4262/25/14-12
Про оновлення парку трамваїв і тролейбусів

81
22.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство надзвичайних ситуацій

06907/08-34 Лист16-7805/162
Про затвердження рівнів надзвичайних ситуацій

82
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

06908/08-34 Лист03-7829/161
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2013 рік"

83
16.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

06910/08-34 Лист03-7866/161
 Про технічну інвентаризацію захисних споруд 
цивільного захисту

84
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

06917/08-34 Лист03-7867/162
Про погодження оперативних планів спільних 
дій, спрямованих на запобігання аваріям у 
системах тепло-, водо-, електро- і 
газопостачання

85
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство оборони

06979/08-44 Лист220/5232
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку документального 
оформлення, оцінки та відшкодування вартості 
за примусово відчужене або вилучене майно в 
умовах правового режиму воєнного чи 
надзвичайного стану"

86
17.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

06926/08-26 Лист1/9-587
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 28.08.2012 
Про участь у засіданні

87
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Освіта і наука

Міністерство охорони здоров'я

06878/08-28 Лист05.01.18/643-і
ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБА
Про діяльність територіальних органів

88
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Охорона здоров'я

06938/08-26 Лист04.04.40-08/497/
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 23.08.2012
Про стан готовності навчальних закладів до 
нового навчального року

89
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Освіта і наука

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

06876/08-24 Лист7/17-13350
Про надання громадянам інформації щодо 
об`єктів житлового будівництва

90
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06893/08-24 Лист7/17-13139
Про перелік об`єктів житлового будівництва

91
13.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06911/08-24 Лист7/21-13272
Про внесення змін до Порядку утримання 
кладовищ та інших місць поховань

92
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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06912/08-24 Лист7/21-13327
Про заходи щодо підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців для 
житлово-комунального господарства

93
16.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06914/08-24 Лист7/21-13314
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 25.07.2012 № 504-р

94
16.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06925/08-24 Протокол селекторної 
наради

7
Про підготовку підприємств 
житлово-комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2012/13 років

95
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06966/08-33 Лист7/12-13546
Про участь у технічному семінарі  10-11.09.2012

96
20.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство соціальної політики

06816/08-29 Лист8858/0/14-12/56
Про результати проведення оперативного штабу

97
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

06967/08-30 Лист8718/0/14-12/57
Про аналіз діяльності служб у справах дітей з 
питань усиновлення

98
10.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

06968/08-36 Лист8640/0/14-12/57
Про діяльність районних служб у справах дітей

99
09.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

06969/08-30 Лист8752/0/14-12/57
Про охорону життя та здоров`я дітей в закладах

100
13.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

06980/08-30 Лист8750/0/14-12/57
Про забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування

101
13.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів

06890/08-20 Лист31-06230-05-21/
Про зміни до помісячного розпису асигнувань

102
14.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

06927/08-24 Лист01-4828/28
Про надання функцій замовника

103
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізький міськвиконком

06992/08-32 Лист03-33/02336
Про ліміти на утворення та розміщення відходів

104
22.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Мелітопольський міськвиконком

9
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06895/08-26 Лист4059/02-31-6
Про надання професійно-технічної освіти 
вихованкам Мелітопольської виховної колонії

105
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Освіта і наука

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

06866/08-10 Лист17
ДЕПУТАТ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОСТЕНКО І.О.
Про будівництво об'єкта на території 
залізничної станції Лежено Придніпровської 
залізниці

106
20.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

06873/08-17 Лист3082/01-27
Про участь у семінарі "Охорона здоров`я і 
медико-соціальна експертиза "За" та "Проти" 
26-27.09.2012

107
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Охорона здоров'я

06883/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про внесення змін до Програми реформування 
та розвитку ЖКГ Запорізької області на 
2010-2014 роки, затвердженого рішенням 
Запорізької облради від 08.09.2010 № 11 в 
редакції, затвердженої рішенням Запорізької 
облради від 26.05.2011 № 10 (зі змінами)

108
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06884/08-17 Рішення6
Про внесення змін і доповнень до рішення 
облради від 29.12.2011 № 3 "Про обласний 
бюджет на 2012 рік" (зі змінами  та 
доповненнями)

109
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06919/08-17 Лист2996/01-11
Про виділення коштів із обласного бюджету

110
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06920/08-17 Лист3072/01-11
Про виділення коштів із обласного бюджету

111
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06921/08-17 Лист3087/01-10
Про звернення депутата облради Балицкого Є.В. 
щодо вирішення проблеми підтоплення

112
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

06955/08-24 Лист075-13/3924
ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК"
Про Договір взаємодії 

113
17.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ВАТ "Запоріжавтотранс"

06897/08-22 Лист1/13-01-699
Про нелегальні перевезення

114
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10
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ВАТ "Запоріжтрансформатор"

06881/08-37 Лист1/09-15-361
Про нагородження Алексєєва М.І.

115
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"

06954/08-22 Лист1/85
Про ситуацію на підприємстві

116
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

06931/08-41 Лист60-1790 вих-12
Про надання інформації щодо нерухомого майна 
комплексу-бази відпочинку "Соснова роща"

117
21.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Правові питання

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06930/08-32 Лист01-10/4166
Про надання згоди на розробку проекту 
відведення земельної ділянки

118
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06952/08-32 Лист3500
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

119
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06953/08-24 Лист1293
фТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ 
МЕРЕЖІ"
Про погашення заборгованості з різниці в 
тарифах

120
22.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

06995/08-20 Лист11-529
ПАО "ЗАПОРІЖКРАН"
Про повернення ПДВ

121
24.07.2012від

№
від 23.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші кореспонденти

06896/08-31 Лист169
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про аварійний стан храму Покрови Пресвятої 
Богородиці

122
06.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання релігії та національностей

06933/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА 
ФАРМАЦЕВТИЧНА АСОЦІАЦІЯ 
Про нагородження Чепеля П.В. (інші)

123
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

06958/08-32 Лист245
ДП "КАМ"ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

124
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

06970/08-21 Лист12
"РІДНИЙ ДІМ -7"
Про списання державного майна

125
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Управління майном, приватизація 

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

11
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06971/08-20 Лист260
КП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ"
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

126
22.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06981/08-33 Лист12-176
ДБУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ"
Про розбудову системи інвестиційних паспортів 
сільських рад Запорізької області

127
22.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

06982/08-22 Лист12-174
ДБУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ"
Про розвиток біоенергетичної галузі в 
Запорізькій області

128
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші сільськогосподарські організації

06956/08-32 Лист163
СФГ "ВІКТОР"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

129
17.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші транспортні організації

06949/08-22 Лист21/08/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про надання тимчасового дозволу на 
обслуговування маршрутів

130
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06964/08-22 Лист127
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про затвердження паспорту маршруту

131
17.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

06994/08-22 Лист76
ПП "АВТОСВІТ"
Про внесення змін до договору

132
22.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Обласний центр зайнятості

06923/08-35 Лист2493/17
Про направлення інформаційно-аналітичних 
матеріалів

133
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Облпрокуратура

06886/08-41 Лист12/1-87вих-12
Про стан законності в області (до відома)  

134
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Правові питання

Облпрофрада

06894/08-35 Лист01-19/224
Про виконання Регіональної угоди

135
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ОКП "Запоріжжяводоканал"

06990/08-20 Лист06/75
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

136
23.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

12
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06991/08-20 Лист06/76
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

137
23.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Партії та громадські об'єднання

06905/08-28 Лист234
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про  придбання медичного обладнання

138
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Охорона здоров'я

06972/08-27 Лист193/12
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ
Про недопустимість проведення святкових 
заходів в с. Вознесенка

139
22.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Служба автодоріг у Запорізькій області

06875/08-22 Лист9/2022
Про переселення громадян з житлового будинку 
який підлягає знесенню в зоні будівництва 
автомагістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі

140
14.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Суди

06983/08-43 Лист2а-3270/10/0870/
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про поновлення провадження по справі

141
23.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

Установи охорони здоров'я

06960/08-28 Лист6476
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

142
22.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Охорона здоров'я

06961/08-28 Лист6475
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

143
22.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Охорона здоров'я

06962/08-28 Лист6474
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

144
22.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Охорона здоров'я

06965/08-28 Лист138пр
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ЦРЛ"
Про забезпечення медичним обладнання 
населення району

145
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Охорона здоров'я

06993/08-28 Лист6519
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про сприяння в фінансуванні

146
23.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Охорона здоров'я

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Івано-Франківська ОДА

13
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06868/08-27 Лист993/0/2-12/01-06
Про День туризму в Україні

147
16.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

06813/08-15 Лист02-01/1879
(С.Льовочкін) Про перелік найбільш значимих 
для регіону об'єктів 

148
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

06814/08-15 Лист02-01/1878
(С.Льовочкін) Про участь у концерті усіх 
областей України

149
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

06937/08-15 Лист
(С.Скубашевський)  УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 
24.08.2012
Про участь в урочистих заходах

150
22.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Президент України

06976/08-02 Указ482/2012
Про призначення стипендій Президента України 
для видатних спортсменів та тренерів України з 
олімпійських видів спорту

151
20.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

06957/08-22 Лист971/01
Про пасажирські перевезення

152
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Василівська райдержадміністрація

06921/08-24 Лист01-30/1328
Про завершення реконструкції каналізаційних 
очисних споруд

153
16.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Великобілозерська райдержадміністрація

06892/08-36 Лист05-29/1149
Про погодження призначення Візнюка І.С.

154
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Вільнянська райдержадміністрація

06922/08-37 Лист01-21/2192
Про нагородження Чернової Н.П. (інші)

155
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька райдержадміністрація

06888/08-36 Лист70/2012-к
Про погодження звільнення Комаровської О.А.

156
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Куйбишевська райдержадміністрація

06889/08-20 Лист01-16/719
Про надання дозволу на попередню оплату

157
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

06928/08-37 Лист01-16/729
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Кустрі Т.П.

158
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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06929/08-37 Лист01-16/728
Про нагородження Шульгги В.М.

159
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Мелітопольська райдержадміністрація

06934/08-34 Лист01-36/515
Про вирішення проблемних питань , які 
потребують вирішення по Вознесенсьекій 
сільраді

160
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Приазовська райдержадміністрація

06984/08-37 Лист01-31/1002
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Шаблико В.П.

161
20.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приморська райдержадміністрація

06951/08-20 Лист01-20/1163
Про розмір відшкодування збитків

162
20.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Розівська райдержадміністрація

06872/08-27 Лист01-10/0496
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 23.08.2011
Про участь в урочистостях

163
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Токмацька райдержадміністрація

06882/08-37 Лист62-35/0781
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Бережнецькій Н.В.

164
15.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

06885/08-22 Лист254
ТЕРПІННІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про обслуговування автобусного маршруту

165
26.06.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області

06932/08-37 Лист01/5-1/1909
Про нагородження Карлика Д.П. (інші)

166
21.08.2012від

№
від 22.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Головне управління юстиції

06899/08-41 Лист618/04/2.78
Про зберігання бланків свідоцтв

167
15.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Правові питання

Управління ДАІ

06904/08-22 Лист10/8-627
Про виготовлення широкоформатної поліграфії 
для зовнішньої реклами

168
17.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Управління екології та природних ресурсів в області

06986/08-32 Лист1024/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

169
22.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

15
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06987/08-32 Лист1032/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

170
23.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління Служби безпеки України

06865/08-49 Лист59/6/1/1-874дск
Про ситуацію на ПАТ "АЗМОЛ"

171
18.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Відділ у справах національностей та релігій

06909/08-27 Лист03-06/251
Про фестиваль мистецтв національних культур 
"Ми - українські" 07-09.09.2012

172
14.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Головне управління праці та соціального захисту населення

06887/08-37 Лист01-24/200
Про нагородження Смірнової О.Г.

173
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06860/08-39 Постанова497
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Республіки Польща на виборах нардепів 
України 28 жовтня 2012 року

174
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання виборів та референдумів

06863/08-39 Постанова520
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Європейської мережі організацій зі 
спостереження за виборами (ENEMO) на 
виборах народних депутатів України 28 жовтня 
2012 року

175
18.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання виборів та референдумів

06864/08-39 Постанова521
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неурядової організації 
"CANADEM" на виборах нардепів України 28 
жовтня 2012 року

176
18.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна виконавча служба України

06900/08-35 Лист4.3-44/3.2/1137
Про стягнення заборгованості по заробітній 
платі

177
10.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Державна інспекція сільського господарства України

06891/08-23 Лист33-11-5/4111
Про закупівлю якісного насіння

178
14.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Державна інспекція України з безпеки на наземному 
транспорті

06924/08-36 Лист3059
Про погодження призначення Завгороднього 
О.В.

179
20.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
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06916/08-35 Лист3322/02/222-12
Про надання інформації щодо стану виконання 
регіональних меморандумів

180
16.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Державне агентство автомобільних доріг України

06874/08-22 Лист1794/1/7.2-6
Про тимчасове обмеження руху великовагового 
автомобільного транспорту

181
09.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

06915/08-22 Лист262-01/10/5-12
Про Про участь у Міжнародній спеціалізованій 
виставці 06-09.11.2012

182
14.08.2012від

№
від 21.08.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06880/08-27 Лист4250/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів, пов`язаних з 
організацією та проведенням Міжнародного 
наукового конгресу

183
17.08.2012від

№
від 20.08.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національне агентство України з питань державної служби

06977/08-36 Лист147/20/22-12
Про Національний план дій на 2012 рік

184
21.08.2012від

№
від 23.08.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

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