
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.09.12 по 07.09.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07221/08-14 Лист08/15-565
(Г.Скопненко) Про Календарний план 
проведення одинадцятої сесії ВРУ шостого 
скликання 

1
31.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання організаційної роботи

07340/08-35 Лист3-1544/12-70
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Про надання інформації щодо недієздатних і 
обмежено дієздатних повнолітніх осіб, які 
проживають в області

2
04.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Депутати Верховної Ради України

07182/08-10 Депутатське звернення483/VI-о
НДУ ГОЛУБ О.В.
Про звернення Гопанюк Л.І. щодо діяльності 
аквапарку

3
28.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

07188/08-10 Депутатське звернення280
НДУ БАБУРІН О.В.
Про функціонування водогону в с.К`амянське 
Василівського р-ну 

4
03.09.2012від

№
від 03.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07189/08-10 Депутатське звернення994/б
НДУ БАРАНОВ В.О.
Про звернення підприємців Бердянського 
центрального ринку щодо проблемних питань з 
захворювання свиней на африканську чуму 
свиней

5
27.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Комісії Верховної Ради України

07315/08-14 Лист21/126
КОМІСІЯ У СПРАВАХ КОЛИШНІХ 
ПАРТИЗАНІВ ВВв 1941-1945 рр.
Про надання інформації щодо підготовки і 
проведення Дня партизанської слави

6
03.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

07167/08-22 Лист9/296
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З 
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
04.09.2012
Про участь у засіданні

7
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07249/08-32 Лист01/1063
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про державну реєстрацію сервітутних договорів

8
29.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07278/08-33 Лист1718-7/654
КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА
Про проведення І Форуму-виставки "MAIL 
EXPO"

9
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07279/08-41 Лист120827-07
"M&D ENGINEERING"
Про співробітництво

10
27.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Правові питання

07284/08-27 Лист
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс 
"Первоцвіт - Надія - 2012"

11
04.07.2012від

№
від 05.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07286/08-33 Лист034/323
АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОМУ 
БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ
Про проект "Дунай єднає серця"

12
28.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07326/08-44 Лист521
ЖУРНАЛ "ВІЙСЬКО УКРАЇНИ"
Про Всеукраїнську акцію "Українські музеї - 
Українській армії. Відкриті двері"

13
28.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

07328/08-22 Лист14"Д"/27-1898
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Про Регіональну інформаційно-аналітичну 
систему моніторингу та організації дорожнього 
руху

14
03.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07343/08-28 Лист3/11/1-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
Про участь у заходах голови Держслужби

15
04.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Охорона здоров'я

07344/08-28 Лист6/11/1-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ ДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ З 
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
Про співробітництво

16
04.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Охорона здоров'я

07355/08-22 ЛистДМВ-16/29
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про раціональне використання вагонів на 
під`їзних коліях підприємств

17
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Посольства

07332/08-23 Лист02-04/547/4
ПОСОЛЬСТВО РЕСМПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про демонстративний показ тракторів 

18
06.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Релігійні організації

2



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07353/08-32 ЛистБ-2/3092012
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ЦЕРКВИ ІСУСА 
ХРИСТА
Про передачу в користування земельної ділянки

19
03.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Суди

07272/08-43 Лист2а-562/10/0818 2
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд справи за позовом Гуменюк Ю.В.

20
21.05.2012від

№
від 05.09.12
№ Правові питання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07172/08-09 Доручення35311/1/1-12
(В.Хорошковський) Про засідання 
Координаційної ради з питань реалізації в 
Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий 
Уряд"

21
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07174/08-03 Постанова812
(М.Азаров) Про внесення змін до Порядку та 
умов  надання у 2012 році субвенції з 
держбюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню.   

22
20.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07175/08-03 Постанова807
(М.Азаров) Про затвердження мінімально 
допустимого рівня цін на молоко на 2012 рік

23
22.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07176/08-04 Витяг з протоколуВП 66
(М.Азаров) Про звернення ЦВК стосовно 
надання окремих доручень КМУ органам 
виконавчої влади з питань, пов'язаних із 
впровадженням системи відео спостереження

24
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання виборів та референдумів

07177/08-04 Витяг з протоколуВП 66
(М.Азаров) 12.10 Рішення з окремих питань 
щодо дотримання переробними підприємствами 
затвердженого рівня ціни на молоко

25
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07178/08-04 Витяг з протоколуВП 66
(М.Азаров) Про результати діяльності 
Державного агентства земельних ресурсів у 
2011-2012 роках

26
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07179/08-04 Витяг з протоколуВП 66
(М.Азаров) Про стан виконання завдань і 
заходів Національного плану дій на 2012 рік 
щодо впровадження Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава" за напрямом "Приватизація 
та управління державною власністю"   

27
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

3



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07180/08-03 Постанова811
(М.Азаров) Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
держбюджеті, для придбання паперу на 
виготовлення органами ведення Державного 
реєстру виборців списків виборців та іменних 
запрошень для підготовки та проведення 
голосування на виборах народних депутатів 
України 28 жовтня 2012 року 

28
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання виборів та референдумів

07181/08-04 Протокольне рішення64
Про сан забезпечення умов праці, виробничого 
травматизму і професійних захворювань

29
22.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

07183/08-09 Доручення35207/1/1-12
(Б.Колесніков) Про визначення списків 
уповноважених на прийняття послуг осіб

30
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання інформаційних технологій

07184/08-09 Доручення34901/3/1-12
(Ю.Аністратенко) Про проведення 13.10.2012 
17-го Всеукраїнського фестивалю корейської 
культури та мистецтв

31
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання релігії та національностей

07227/08-16 Лист11017/0/2-12
(М.Азаров) ЗАСІДАННЯ УРЯДУ 05.09.2012
Про участь у засіданні

32
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07274/08-09 Доручення35441/1/1-12
(В.Хорошковський) Про подання щодо 
нагородження урядовими нагородами

33
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07287/08-09 Доручення35165/1/1-12
(М.Азаров) Про стабілізацію роботи 
підприємств гірничо-металургійного комплексу

34
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07288/08-09 Доручення35189/1/1-12
(М.Азаров) Про захист прав та законних 
інтересів дітей

35
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

07289/08-03 Постанова815
(М.Азаров) Про затвердження Порядку 
здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з 
управлінням державним (місцевим) боргом

36
01.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07290/08-09 Доручення35441/1/1-12
(В.Хорошковський) Про подання про 
нагородження 

37
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07291/08-09 Доручення34562/1/1-12
(М.Азаров) Про проведення Форуму 
національних меншин України

38
30.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання релігії та національностей

07292/08-03 Розпорядження627-р
(М.Азаров) Про затвердження плану заходів на 
2013 рік щодо реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року

39
22.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

07311/08-16 Лист11079/0/2-12
(Ю.Авксентьєв) Про організацію доступу до 
публічної інформації

40
04.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання організаційної роботи

4



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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07312/08-04 Витяг з протоколуВП 67
(М.Азаров) 4.9. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення стабільності цін на овочі та 
картоплю

41
03.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07313/08-09 Доручення33455/1/1-12
Про організацію підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України від 5 липня 2012 р. № 5068 "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
Національний архівний фонд та архівні 
установи"

42
04.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07336/08-09 Доручення30727/32/1-12
(М.Азаров) Про передачу майнових комплексів 
розформованих військових частин у комунальну 
власність

43
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

07338/08-09 Доручення35120/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про виготовлення 
металоконструкцій

44
04.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07166/08-23 Лист37-11-1-11/1609
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
05-06.09.2012
Про участь у конференції

45
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07229/08-23 Лист37-16-3-11/1587
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕЦІЯ 
05.09.2012
Про участь у конференції

46
29.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07230/08-23 Лист37-25-4-11/1595
Про участь у засіданнях колегій 
Мінагрополітики заступника голови 
облдержадміністрації

47
30.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство екології та природних ресурсів

07194/08-32 Лист17046/09/10-12
Про екологічний стан Молочного лиману

48
27.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07226/08-33 Лист16748/10/10-12
Про участь у міжнародній конференції 
(11.10.2012)

49
22.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07218/08-33 Лист3921-06/32709-0
Про відбір інвестиційних проектів

50
28.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07225/08-19 Лист2811-04/33376-0
ПРО НАРАДУ 07.09.2012

51
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

5
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07236/08-33 Лист4022-05/32937-0
Про реалізацію програми прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту 
сусідства та партнерства 2007-2013 роки 
"Басейн Чорного моря"

52
30.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство надзвичайних ситуацій

07195/08-34 Лист03-8166/162
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ФОРУМ 
26-28.09.2012
ПАро участь у Форумі

53
28.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

07237/08-37 Лист04-8219/282
Про нагородження Звонюка В.В.

54
30.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Міністерство оборони

07192/08-27 Лист220/5451
Про погодження проектів Планів заходів

55
28.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство охорони здоров'я

07273/08-28 Лист18-6702/13-04/1
Про Наказ МОЗ від 31.08.2012 № 672 "Про 
Внесення змін до наказу МОЗ від 01.06.2012 № 
419 для забезпечення реалізації пілотного 
проекту щодо запровадження державного 
регулювання цін на лікарські засоби для 
лікування..."

56
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Охорона здоров'я

07305/08-28 Лист10.03.70/2400/11
Про надання інформації щодо потреби та обсягів 
видатків на 2012 рік

57
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07191/08-45 Лист7/13-14050
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення зміни до Закону України "Про органи 
самоорганізації населення"

58
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання організаційної роботи

07232/08-24 Лист7/17-13828
Про добудову незавершених житлових будинків

59
27.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07235/08-46 Лист7/17-14153
Про забезпечення житлом інвалідів війни

60
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

07250/08-24 Лист7/17-13683
Про введення в експлуатацію закінченого 
будівництвом об`єкта

61
22.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07262/08-24 Лист8/11.1-357-12
Про надання пропозицій щодо одержувача 
бюджетних коштів

62
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07306/08-24 Лист7/10-14100
Про проведення огляду технічного стану 
конструктивних елементів будинків

63
31.08.2012від

№
від 06.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

6
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07316/08-33 Лист7/9-14091
Про спів фінансування інвестиційних проектів 
муніципальної інфраструктури

64
31.08.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07333/08-24 Лист7/14-14334
Про перелік проблемних питань, які виникають 
у сфері містобудування та земельних відносин

65
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07350/08-21 Лист8/10-2514-12
Про визначення гуртожитків, капітальний 
ремонт яких буде здійснюватися у поточному 
році

66
06.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Міністерство соціальної політики

07196/08-29 Лист9258/0/14-12/56
Про надання кандидатури до складу міжвідомчої 
робочої групи

67
27.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

07233/08-35 Лист9143/0/14-12/01
Про засідання Консультативної ради з питань 
поліпшення соціального захисту ветеранів війни

68
23.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

07304/08-29 Листб/н
Про надання інформації за підсумками 
проведення оздоровчої кампанії влітку 2012 
року

69
05.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

07348/08-22 Лист501/0/15-12/19
Про надання інформації щодо наявності 
звукових світлофорів та потреби в них

70
06.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07342/08-22 Лист03-5044/25
Про внесення змін до переліку об`єктів

71
30.08.2012від

№
від 07.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Енергодарський міськвиконком

07210/08-37 Лист02-35/3418
Про нагородження Абрамової Л.Г.

72
28.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07215/08-37 Лист02-35/3419
Про нагородження колективу Енергодарського 
багатопрофільного ліцею 

73
28.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізький міськвиконком

07208/08-25 Лист01-38/02410
Про проведення 06.10.2012 Покровського 
ярмарку 

74
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

07246/08-22 ЛистКо-0396-08
Про пасажирські перевезення

75
31.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07301/08-37 Лист01-38/02381
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Колтиріній Р.М., Чалій О.Я.

76
29.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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07335/08-32 Лист03-20/02475
Про виділення коштів для ліквідації аварійної 
ситуації на каналізаційному колекторі

77
06.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Мелітопольський міськвиконком

07321/08-20 Лист02-12/808-1
Про внесення змін до переліку об`єктів

78
31.08.2012від

№
від 06.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07325/08-20 Лист02-24/818-1
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

79
04.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07329/08-33 Лист02-20/825-4
Про співробітництво з підприємствами з 
іноземними інвестиціями

80
05.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Токмацьський міськвиконком

07205/08-22 Лист1995/21-15
Про перенесення фінансування об`єктів

81
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

07231/08-10 Депутатське звернення02-176
ДОР ЧУХРАЙ О.В.  (Ємельяненко В.А.)
Про звернення Кушугумської сільради щодо 
телефонного лінії та номеру "Укртелеком"

82
31.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Обласна рада

07203/08-20 Лист3208/01-11
Про виділення коштів з обласного бюджету

83
03.09.2012від

№
від 03.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07217/08-17 Лист01-26/0803
Про проведення спільної наради

84
03.09.2012від

№
від 03.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07354/08-17 Лист3277/01-11
Про звернення Мелітопольської райради щодо 
виділення коштів із обласного бюджету

85
06.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Дніпроспецсталь"

07326/08-37 Лист125-138
Про нагородження Гриня А.М.

86
03.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВАТ "Запоріжнафтопродукт"

07220/08-37 Лист10-000/1470
Про нагородження Горячева В.В. (інші)

87
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
8
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07282/08-22 Лист20/2068117(РВ)
Про урядовий зв`язок

88
30.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ДП "Радіоприлад"

07322/08-22 Лист77
ПРОФКОМ ДП "РАДІОПРИЛАД"
Про погашення заборгованості із заробітної 
плати

89
05.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція залізничних перевезень

07206/08-22 Лист280/УРБ
Про надання кандидатури для комісійного 
обстеження залізничних переїздів

90
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

07300/08-37 Лист0/150
Про нагородження Гриценка А.І. (інші)

91
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07197/08-22 Лист2377
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження довідки на закупівлю 
скрапленого газу

92
03.09.2012від

№
від 03.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07241/08-22 Лист153
ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО"
Про закупку сировини у безпосереднього 
виробника металу

93
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07261/08-20 Лист020
ТОВ "МЕГО ПЛЮС"
Про погашення кредиторської заборгованості

94
04.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07296/08-22 Лист06/318
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

95
05.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07310/08-21 Лист25-373
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про підтвердження права власності на нерухоме 
майно

96
20.08.2012від

№
від 06.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

07334/08-32 Лист196-09/12
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

97
06.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші кореспонденти

07169/08-20 Лист327
КЗ "ЗОЦ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"
Про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища

98
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07320/08-37 Лист2581/09
ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС
Про нагородження Мельничука С.П.

99
03.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

9



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Інші транспортні організації

07248/08-22 Листб/н
ПП "ТРАНСАГРО"
Про відмову щодо участі у конкурсі

100
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Обласна державна телерадіокомпанія

07330/08-20 Лист8/6
Про надання спонсорської допомоги

101
04.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОКП "Запоріжжяводоканал"

07298/08-24 Лист01/919
Про взаємовідносини з КП 
"Бердянськводоканал"

102
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ОСПП "Потенціал"

07207/08-21 Лист131-Р
Про святкування Дня підприємця 04.09.2012

103
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Партії та громадські об'єднання

07251/08-29 Листб/н
ЗОГО "ЛІНІЯ ШВИДКОСТІ"
Про проведення 15.09.2012 змагань 

104
04.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

07256/08-37 Лист007/12
МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ЛЮДИНИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про нагородження Житомирського О.Я. (інші)

105
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07276/08-37 Лист217/4
ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Короленка В.Д. (інші)

106
31.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07283/08-20 Лист01-9/102
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТОГ
Про фінансову підтримку організації

107
29.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07299/08-29 Лист05/09
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
КІКБОКСІНГУ"
Про надання допомоги в поїздці на Чемпіонат 
світу з кікбоксінгу

108
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

07318/08-23 Листб/н
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ РОЗВИТКУ 
ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА
Про урочистості з нагоди святкування 
Всесвітнього дня сільських жінок 15.10.2012

109
05.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07347/08-37 Лист223/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Гонтаря В.Я.

110
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Редакції газет

07190/08-27 Листб/н
КП "РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 
"ПРИАЗОВСКАЯ НОВЬ"
Про фінансування редакції

111
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Суди

07254/08-37 Лист4365/12
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Про нагородження Лакоти О.В.

112
04.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Учбові заклади

07309/08-26 Лист5/1380
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про відкриття спеціалізованої вченої ради

113
04.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Освіта і наука

07345/08-37 Лист11/1870
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Калитки В.В.

114
06.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07346/08-37 Лист11/1871
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Надикти В.Т.

115
06.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07187/08-15 Лист02-01/2030
(С.Льовочкін) Про забезпечення виконання 
Указу Президента України від 16.12.2011 № 
1163

116
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

07223/08-15 Лист41-01/1014
(О.Рафальський) Про звернення мешканців села 
Бабурка щодо реконструкції водоводу

117
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07294/08-15 Лист02-01/2060
(С.Льовочкін) Про відзначення Дня 
партизанської слави

118
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Президент України

07185/08-02 Розпорядження174/2012-рп
Про звільнення В.Шентябіна з посади голови 
Великобілозерської РДА Запорізької області

119
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07186/08-02 Указ525/2012
Про внесення змін до пункту 4 Положення про 
Пенсійний фонд України

120
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

07222/08-02 Указ496/2012
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня"

121
24.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07224/08-02 Указ516/2012
Про присвоєння спеціальних звань

122
24.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

11



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07293/08-02 Указ500/2012
Про відзначення державними нагородами 
України

123
24.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07337/08-02 Указ534/2012
Про відзначення державними нагородами 
України

124
01.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07198/08-22 Лист1012/01
Про ремонт вулиць і доріг комунальної 
власності

125
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07214/08-37 Лист1000/01
Про нагородження Узунова А.М. (інші)

126
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07216/08-36 Лист1006/01
Про погодження звільнення Чорної Г.О.

127
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Василівська райдержадміністрація

07204/08-23 Лист01-32/1402
Про іноземну зрошувальну техніку та 
обладнання

128
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Великобілозерська райдержадміністрація

07253/08-36 Лист05-29/1228
Про погодження звільнення Литвиненко В.Ф.

129
04.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Вільнянська райдержадміністрація

07170/08-36 Лист01-20/2268
Про погодження призначення Сосюри А.А.

130
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07199/08-23 Лист01-08/2278
Про знешкодження безхазяйних заборонених і 
непридатних отрутохімікатів

131
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Гуляйпільська райдержадміністрація

07280/08-37 Листб/н
Про нагородження Писанки М.О.

132
05.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07341/08-24 Лист171/01-26
Про внесення змін до постанови КМУ від 
11.06.2012 № 517

133
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізька райдержадміністрація

07302/08-37 Лист01-20/1066
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Федюрі К.Р.

134
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

07171/08-20 Лист1767/021-01-25
Про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища

135
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

12



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07247/08-22 Лист01-01-13/1751
Про виділення коштів на ремонт доріг

136
01.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07277/08-24 Лист01-01-25/1764
Про будівництво артезіанської свердловини

137
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Куйбишевська райдержадміністрація

07213/08-37 Лист01-16/774
Про нагородження Оленіченка А.К. (інші)

138
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Мелітопольська райдержадміністрація

07242/08-22 Лист01-34/548
Про фінансування робіт

139
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07260/08-20 Лист01-22/541
Про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища

140
28.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07268/08-20 Лист01-21/541
Про ініціювання внесення змін до Податкового 
кодексу України та Закону України "Про оцінку 
земель"

141
29.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07269/08-20 Лист01-15/542
Про виділення коштів щодо відзначення дня 
визволення Мелітопольщини від 
німецько-фашистських загарбників

142
30.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07351/08-20 Лист01-22/535
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

143
від
№

від 07.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Михайлівська райдержадміністрація

07327/08-20 Лист03-12/0509
Про перерозподіл коштів

144
28.08.2012від

№
від 06.09.12
№

Оріхівська райдержадміністрація

07319/08-37 Лист01-18/1259
Про нагородження Прокопенка В.Г.

145
30.08.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07331/08-22 Лист01-12/1284
Про капітальний ремонт вулиць комунальної 
власності

146
06.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Пологівська райдержадміністрація

07257/08-22 Лист01-13/0984
Про газифікацію приватних житлових будинків

147
04.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07258/08-22 Лист01-13/0985
Про відсутність автобусних маршрутів

148
04.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

13
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Адресат
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07271/08-22 Лист01-15/0979
Про надання пакету документів на капремонт 
доріг м. Пологи

149
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Приазовська райдержадміністрація

07275/08-37 Лист01-06/1026
Про нагородження Хрипченко Н.В.

150
28.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приморська райдержадміністрація

07200/08-36 Лист01-35/1245
Про погодження призначення Олелі М.М.

151
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07201/08-37 Лист01-30/1238
Про нагородження Гордєєва С.О.

152
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07202/08-20 Лист01-20/1241
Про виділення коштів

153
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07209/08-20 Лист2459/01-32
Про виділення коштів з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища

154
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07244/08-45 Лист01-48/1250
Про перенесення терміну комплексної перевірки

155
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання організаційної роботи

Токмацька райдержадміністрація

07259/08-20 Лист62-35/0835
Про надання дозволу на попередню оплату

156
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07270/08-22 Лист62-35/0840
Про надання кошторисної документації 

157
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Чернігівська райдержадміністрація

07324/08-20 Лист01-11/0784
Про сплату податку на доходи фізичних осіб від 
надання в оренду земельних часток (паїв)

158
05.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Якимівська райдержадміністрація

07245/08-36 Лист01-07/26/1258
Про погодження призначення Синицина С.В.

159
28.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07255/08-20 Лист01-07/26/
Про внесення змін до розподілу коштів

160
04.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

РАЙОННІ РАДИ

14
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Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Мелітопольска райрада

07211/08-20 Лист01-16/277
Про виділення коштів

161
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Сільські та селищні Ради народних депутатів

07240/08-22 Лист260
ПІДГІРНЕНСЬКА СІЛЬРАДА 
ВАСИЛІВСЬКОГО Р-НУ
Про місця для авто зупинок

162
22.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07243/08-22 Лист01-010/1497
ВЕСЕЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про пасажирські перевезення

163
31.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07352/08-18 Лист1164
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про розгляд звернень гр.Тимошенко І.С.

164
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

07356/08-32 Лист118/01-31
БІЛОЦЕРКІВСЬКА СІЛЬРАДА 
КУЙБИШЕВСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

165
03.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції

07193/08-41 Лист5937/03/5
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 11.09.2012
Про участь у засіданні

166
31.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Правові питання

07252/08-27 Лист5957/03/5
Про проведення 11.09.2012 брифінгу

167
03.09.2012від

№
від 04.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07308/08-27 Лист6007/03/6
Про урочистості з нагоди Дня юриста

168
05.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07314/08-27 Лист6013/03/6
Про святкування Дня юриста 08.10.2012

169
05.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державна податкова адміністрація

07228/08-20 Лист483/9/18-213
Про платників податків

170
30.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші територіальні обласні органи

07323/08-34 Лист11/1-1/4615
ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про незадовільний протипожежний стан на 
об"єктах з постійним або тимчасовим 
перебуванням дітей

171
06.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Регіональне відділення Фонду державного майна

15
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07212/08-21 Лист02-13-05958
Про продовження терміну дії договору оренди

172
30.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Територіальне управління Держпромгірнагляду

07285/08-24 Лист07/04-14а/2051
Про приведення ліфтів комунальної власності у 
відповідність до вимог чинного законодавства з 
охорони праці

173
30.08.2012від

№
від 05.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Управління державної служби Головдержслужби України

07317/08-29 Лист363/ТО0810-12
Про участь у XIV Спартакіаді серед команд 
держслужбовців

174
06.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Управління екології та природних ресурсів в області

07266/08-32 Лист1080/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

175
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07267/08-32 Лист1081/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

176
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07297/08-20 Лист1087/07-04
Про проведення робіт за рахунок Обласного 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища

177
05.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07349/08-32 Лист1097/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

178
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління у справах захисту прав споживачів

07281/08-25 Лист1480-05
Про роботу Інспекції

179
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07295/08-39 Лист21-38-2915
Про лімітну довідку щодо бюджетних 
асигнувань та кредитування на 2012 рік

180
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

07234/08-21 Лист2939/0/20-12
Про звернення ГО "Бізнес-Союз "Порада" " 
щодо ситуації з малим бізнесом у м. Запоріжжі

181
30.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державна служба молоді та спорту України

07238/08-37 Лист10/5569
Про нагородження Зубова В.О.

182
30.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

16
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07307/08-33 Лист2815/12
Про презентацію інвестиційного потенціалу 
України

183
05.09.2012від

№
від 06.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Державне агентство рибного господарства України

07219/08-36 Лист1-9-6/4203
Про погодження призначення Червоненка В.В.

184
10.09.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07239/08-36 Лист1-9-6/4555
Про погодження звільнення Ольховського В.І.

185
30.08.2012від

№
від 04.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державне агентство України з питань кіно

07303/08-27 Лист118/50/2-12
Про Всеукраїнський конкурс 

186
04.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державне агентство України з туризму такурортів

07339/08-27 Лист160/50/2-12
Про урочистості з нагоди Всесвітнього дня 
туризму та Дня туризму в Україні 27.09.2012

187
05.09.2012від

№
від 07.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державне космічне агентство України

07168/08-27 Лист
Про висвітлення в ЗМІ виконання Плану заходів 
з виконання Концепції реалізації державної 
політики у сфері профілактики правопорушень

188
від
№

від 03.09.12
№

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07263/08-27 Лист4476/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів з відзначення у 
2012 році Дня партизанської слави

189
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07264/08-27 Лист4474/27/4
Про висвітлення в ЗМІ щодо підготовки 
підприємств ПЕК,  ЖКГ та об`єктів соцсфери до 
роботи в осінньо-зимовий період 2012/12 року

190
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07265/08-27 Лист4477/27/4
Про висвітленні в ЗМІ заходів з проведення 
Всеукраїнського тижня права

191
03.09.2012від

№
від 05.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національне агентство України з питань державної служби

07173/08-36 Лист151/94/22-12
Про проект постанови КМУ "Про затвердження 
Державної цільової програми розвитку 
державної служби на період до 2016 року"

192
29.08.2012від

№
від 03.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

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