
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.10.12 по 19.10.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

08652/08-01 Постанова5336-VI
Про призначення позачергових виборів 
Преславського сільського голови (Преславська 
сільрада Приморського р-ну Запорізької обл.)

1
02.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08653/08-01 Закон України5293-VI
Про аквакультуру

2
18.09.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08654/08-01 Закон України5294-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо повноважень ЦОВВ, що 
забезпечує реалізацію державної політики  у 
сфері  міграції, та повноважень ЦОВВ, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері зовнішніх зносин України

3
18.09.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08655/08-01 Закон України5290-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту

4
18.09.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання релігії та національностей

08656/08-01 Закон України5284-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо функціонування платіжних 
систем та розвитку безготівкових розрахунків

5
18.09.2012від

№
від 16.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08657/08-01 Закон України5283-VI
Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо посилення відповідальності за 
фальшування марок акцизного збору

6
18.09.2012від

№
від 16.10.12
№ Правові питання

Народні депутати України

08594/08-10 Депутатське звернення1242-10/10-12
НДУ А.П.ПІНЧУК
Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків

7
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

08609/08-10 Депутатське звернення438
НДУ БАБУРІН О.В.
Про звернення Самстки Г.Д. щодо 
матеріального комплексу Братської могили 
загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років в с. Верхня Криниця Василівського р-ну

8
09.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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08610/08-10 Депутатське звернення04-05/6-540
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ НАРОДНОЇ 
ПАРТІЇ
Про звернення Тарасенка О.В. щодо 
забезпечення медичним обладнанням 
Токмацької ЦРЛ

9
09.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Охорона здоров'я

08611/08-10 Депутатське звернення1377
НДУ КАРМАЗІН Ю.
Про звернення Живогляд І.І. щодо забезпечення 
реалізації конституційного права на землю

10
09.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08785/08-10 Депутатське звернення041/126
НДУ КУЗЬМУК О.І.
Про будівництво басейну та реконструкції 
спортивниго залу в Запорізькому ліцеї 
"Захисник"

11
12.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

08590/08-27 Лист293/1129
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про надання інформації щодо стану реєстрації 
музейних закладів

12
09.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

08633/08-33 Лист717
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
МТП
Про виставкові заходи, заплановані на 2013рік

13
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08645/08-36 Лист41-03/2764
АГРАРНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Про надання кандидатури на посаду директора 
Запорізького РВ Аграрного фонду

14
11.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

08649/08-32 Лист22/10
ЗАТ "УРЕНГОЙСЬКА ДИРЕКЦІЯ 
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА"
Про надання довідки

15
11.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08673/08-13 Лист18/637
ТОРГОВЕ ПРЕДСТАВНИЦТСВО РФ В 
УКРАЇНІ
Про організацію зустрічі 22.10.2012

16
16.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08703/08-27 Лист465
УКРАЇНСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ 
ЖУРНАЛІСТІВ
Про участь у проекті "Українські нагороди"

17
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

08733/08-29 Лист1.1-1811/12-95
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Про підготовку щорічної доповіді щодо стану 
додержання та захисту прав людини і 
громадянина в Україні

18
15.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

2
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08739/08-22 Лист311-22/11-18-58
ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
Про фальсифікацію продукції, яка визначена 
кращим товаром року

19
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08746/08-33 Лист4/7-5551
УРЯД БЕЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про співробітництво

20
08.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08747/08-33 Лист10-3/2570
АКІМАТ КАРАГАНДІНСЬКОЇ ОБЛ.
Про участь у ІІІ Міжнародному інвестиційному 
форумі 21.11.2012

21
08.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08748/08-27 Лист1/697
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про проведення 22-23.11.2012 Міжнародної 
готельної виставки

22
10.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Партії та громадські організації

08710/08-37 Лист872/02
МГО "ЖІНКИ ІІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ"
Про участь у церемонії нагородження Конаревої 
І.Е.

23
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Посольства

08632/08-33 Лист61212/16-170-17
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У ФРН
Про надання фотоматеріалів

24
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08782/08-33 Лист61310/36-186-28
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ТУРЕЦЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про співробітництво

25
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

08583/08-09 Доручення41595/1/1-12
(В.Хорошковський) Про забезпечення 
підготовки і проведення чергових 
парламентських виборів 28 жовтня 2012 року

26
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08597/08-09 Доручення21862/49/1-12
(Ю.Аністратенко) Про будівництво хірургічного 
корпусу Запорізької обласної клінічної дитячої 
лікарні

27
11.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Охорона здоров'я

08599/08-03 Постанова919
Про затвердження критеріїв, за якими 
оцінюється ступень ризику від провадження 
господарської діяльності, яка підлягаю 
ліцензуванню Нацкомісією, що здійснює 
держрегулювання у сфері комунальних послуг, і 
визначається періодичність проведення 
планових заходів держнагляду (контролю)

28
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

3
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08600/08-03 Розпорядження762-р
Про внесення змін до плану заходів щодо 
збільшення переваг та мінімізації негативних 
наслідків створення зони вільної торгівлі з ЄС 
для економіки України

29
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08601/08-03 Розпорядження767-р
Деякі питання проведення інституційної 
реформи у сфері виконання майбутньої Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС

30
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08602/08-09 Доручення36410/2/1-12
(Б.Колесніков) Про створення та 
функціонування систем відеоспостереження

31
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08603/08-09 Доручення39959/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ТОВ "Наш 
продукт" щодо водопостачання сіл Григорівка та 
Веселянка

32
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08604/08-09 Доручення32579/5/1-12
(В.Хорошковський) Про формування переліку 
інвестиційних програм (проектів)

33
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08605/08-09 Доручення37040/22/1-12
(Б.Колесніков) Про стан виконання соціальних 
ініціатив Президента України та реалізацію 
соціальних напрямів реформ у 2012 році

34
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

08607/08-16 Лист19-20/363
Про права, визначені законодавством у сфері 
захисту персональних даних, мету обробки 
персональних даних 

35
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання організаційної роботи

08636/08-09 Доручення41740/0/1-12
(М.Азаров) Про сприяння офіційним 
спостерігачам від іноземних держав та 
міжнародних організацій на парламентських 
виборах 28.10.2012

36
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08662/08-09 Доручення41740/1/1-12
(С.Камишев) Про надання відомостей щодо 
відповідальних чергових та графіки їх 
чергування

37
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08676/08-09 Доручення41982/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо 
вжитих заходів, спрямованих на розв`язання 
проблем регіонів

38
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

08677/08-09 Доручення41740/2/1-12
(В.Хорошковський) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 
19.10.2012
Про участь у селекторній нараді

39
16.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08685/08-04 Витяг з протоколуВП 79
(М.Азаров) 6.2. Рішення з окремих питань щодо 
проведення перевірки організації харчування в 
загальноосвітніх навчальних закладах

40
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Освіта і наука

4
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08686/08-04 Витяг з протоколуВП 79
(М.Азаров) 6.1. Рішення з окремих питань щодо 
проведення перевірки закладів охорони здоров`я

41
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Охорона здоров'я

08687/08-09 Доручення41118/1/1-12
(С.Тігіпко) Про виконання заходів з поліпшення 
стану нормування праці

42
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08688/08-09 Доручення26372/124/1-12
(М.Азаров) Про взаємодію органів виконавчої 
влади з громадськими радами

43
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

08689/08-09 Доручення21862/51/1-12
(Р.Богатирьова) Про виділення коштів 

44
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08690/08-09 Доручення1330/145/1-11
(Ю.Аністратенко) Про збереження об`єктів, 
включених до Списку всесвітньої культурної 
спадщини ЮНЕСКО

45
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

08691/08-09 Доручення41007/1/1-12
(С.Тігіпко) Про Рішення Національної 
тристоронньої соціально-економічної ради 

46
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08692/08-09 Доручення14100/75/1-12
(Р.Богатирьова) Про розвиток громадського 
суспільства

47
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

08693/08-09 Доручення40486/1/1-12
(М.Азаров) Про вирішення нагальних проблем 
регіонів

48
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08719/08-03 Постанова943
Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у держбюджеті для 
здійснення заходів щодо створення єдиних 
регіональних оперативно-диспетчерських служб 
з використання сучасних GPS-технологій

49
03.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання організаційної роботи

08720/08-09 Доручення40489/1/1-12
(М.Азаров) Про заходи щодо виконання 
Рішення Ради Регіонів від 19.09.2012

50
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

08721/08-09 Доручення41554/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про створення системи 
обслуговування шкільних автобусів

51
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Освіта і наука

08722/08-09 Доручення40789/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ЗАТ 
"Уренгойська дирекція житлового будівництва"

52
17.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

08766/08-04 Витяг з протоколуВП 80
(М.Азаров) 9.2. Рішення з окремих питань щодо 
створення умов для збільшення виконання 
обсягів будівельно-монтажних робіт

53
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

5
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08767/08-04 Витяг з протоколуВП 80
(М.Азаров) 9.3. Рішення з окремих питань щодо 
виділення земельних ділянок для будівництва 
доступного житла

54
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08768/08-04 Витяг з протоколуВП 80
(М.Азаров) 6. Про проекти розпоряджень КМУ

55
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08769/08-04 Витяг з протоколуВП 80
(М.Азаров) 9.1. Рішення з окремих питань щодо 
шляхів вирішення проблемних питань, які 
виникли в автомобільній промисловості

56
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08770/08-09 Доручення40076/1/1-12
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України "Про адміністративні послуги"

57
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

08771/08-09 Доручення41635/1/1-12
(М.Азаров) Про перенесення термінів початку 
навчального року

58
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Освіта і наука

08772/08-09 Доручення42253/1/1-12
(Р.Богатирьова) Про проведення 18.10.2012 
селекторної наради

59
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Охорона здоров'я

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

08700/08-23 Лист37-10-11/19393
Протокол колегії Мінагрополітики від 
28.09.2012

60
17.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

08781/08-23 Лист37-18-1-11/1962
Про урочисту заходи з нагоди святкування Дня 
працівників сільського господарства

61
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08596/08-33 Лист80-06/37588-08
Про проведення інвестиційного форуму в регіоні 
Кансай (м.Осака, Японія) 09-13.12.2012

62
04.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08612/08-33 Лист2802-04/38553-0
Про надання пропозицій до засідання  
неформального українсько-російського 
міжрегіонального об`єднання "Губернаторський 
клуб"

63
15.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08646/08-44 Лист2721-11/37999-0
Про надання пропозицій

64
10.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

08752/08-33 Лист80-06/39210-06
Про виставку продуктів харчування (Мексика 
05-07.11.2012)

65
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків
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08753/08-33 Лист80-07/39211-08
Про виставково-ярмаркові заходи в Республіці 
Казахстан у 2013 році

66
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство закордонних справ

08699/08-25 Лист51/14-210-4845
Про проведення торгів за проектами МФО

67
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

Міністерство культури

08672/08-36 Лист542/8/42-12
Про погодження звільнення та призначення 
Остапенка М.А.

68
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство надзвичайних ситуацій

08680/08-34 Лист02-9986/171
Про надання інформації щодо  запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій та аварій на 
об'єктах життєзабезпечення населення, 
економіки і транспорту

69
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство оборони

08751/08-21 Лист668
Про безоплатну передачу військового майна до 
сфери управління Запорізької 
облдержадміністрації

70
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Міністерство охорони здоров'я

08761/08-28 Лист04.01.11-2/191/1
Про медичну допомогу дітей, хворих на 
ювенільний ревматоїдний артрит

71
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08589/08-24 Лист
Про надання інформації щодо наявності та 
потреб у житловому фонді засобів обліку та 
регулювання споживання води і теплової енергії

72
від
№

від 15.10.12
№

08591/08-24 Лист7/10-16506
Про підвищення безпеки експлуатації житлового 
фонду та попередження надзвичайних подій

73
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08615/08-24 Лист7/21-16287
Про проект СОУ ЖКГ України "Тверді побутові 
відходи. Брикет для захоронення твердих 
побутових відходів. Технічні умови"

74
09.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08617/08-24 Лист7/11-16528
Про створення обласного штабу із забезпечення 
сталого проходження опалювального сезону

75
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08639/08-46 Лист7/17-16006
Про забезпечення житлом інвалідів війни

76
04.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

08640/08-24 Лист7/21-16020
Про проведення Міжнародної спеціалізованої 
виставки "КомунТех-2012"

77
04.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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08642/08-21 Лист8/10-2865-12
Про звернення ЗОО ВОГ "Асоціація мешканців 
гуртожитків України" щодо проблемних питань 
у гуртожитках

78
26.09.2012від

№
від 16.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

08643/08-24 Лист7/16-15978
Про участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції "Реконструкція житла-2012"

79
04.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08644/08-24 Лист7/21-16206
Про проект "ДНБ "Підприємства 
перевантаження та брикетування побутових 
відходів. Проектування"

80
08.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08659/08-24 Лист7/6-16393
Про протокол № 9 селекторної наради від 
03.10.2012

81
10.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08663/08-33 Лист7/12-16597
Про надання інформації щодо стану підготовки 
презентацій економічного та інвестиційного 
потенціалу регіону

82
15.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08664/08-24 Лист8/10-2860-12
Про звернення ЖСК № 326 "Строитель-27" 
щодо встановлення загально будинкового 
приладу обліку води

83
26.09.2012від

№
від 16.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08667/08-21 Лист8/10-3025-12
Про звернення ОСББ "Златосвіт" щодо передачі 
будинку за адресою бул. Будівельників, 21а на 
баланс ОСББ

84
09.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

08701/08-24 Лист7/17-16651
Про проведення 24.10.2012 наради

85
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08732/08-24 Лист7/11-16778
Про надання інформації щодо підключення до 
опалення

86
17.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

08661/08-30 Лист577/0/15-12/57
Про усунення порушень законодавства, 
спрямованого на захист прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
належні умови виховання та утримання в сім`ях 
громадян України

87
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

08681/08-35 Лист576/0/15-12/026
Про видатки на організацію громадських робіт у 
2013 році

88
12.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

08629/08-21 Лист02-28/4219
Про казначейське обслуговування розпорядників 
бюджетних коштів

89
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08592/08-20 Лист01195/03-04
Про внесення змін до переліку об`єктів

90
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08622/08-32 Лист15548/08-33
Про створення об`єктів природно-заповідного 
фонду

91
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08641/08-22 Лист15191/08-24
Про тариф на перевезення пасажирів

92
08.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08671/08-37 Лист11-16/02984
Про нагородження Петрова М.М.

93
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

08765/08-21 Лист01-29/02997
Про передачу авіаційної техніки до 
територіальної громади м. Запоріжжя

94
15.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Мелітопольський міськвиконком

08764/08-20 Лист02-12/996-1
Про сприяння у вирішенні питання проходження 
платежів

95
16.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Токмацьський міськвиконком

08634/08-32 Лист2459/22-35
Про прискорення видачі державних актів на 
право власності землі

96
15.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08704/08-28 Лист2460/21-29
Про виділення коштів

97
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Охорона здоров'я

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

08651/08-20 Лист22-007/4609
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та економічного 
розвитку країни

98
10.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ВАТ "Запоріжгаз"

08674/08-22 Лист13/6653
Про дисципліну газоспоживання

99
16.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

08706/08-22 Лист007-41/7182
Про узгодження прогнозного балансу 
споживання електроенергії та потужності на 
листопад 2012 р.

100
17.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Мотор Січ"

9
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п/п

Адресат
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08647/08-37 Лист1696/ОК
Про нагородження Котова В.І., Матєйчук Н.П.

101
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

08760/08-21 Лист3221/УКПиИП
Про передачу авіаційної техніки

102
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Галузеві обкоми профспілок

08702/08-23 Лист86
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ХАРЧОВОЇ, ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ
Про ситуацію на хлібопекарної промисловості

103
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

08741/08-35 Лист60
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОД.МАШИНОБУДУВАННЯ
Про погашення заборгованості по заробітній 
праці працівникам підприємств галузі

104
15.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ДП "Запорізький  облавтодор"

08705/08-22 Лист4/1181
Про виділення додаткових коштів

105
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08707/08-22 Лист4/1155
Про оплату фактично виконаних робіт

106
09.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"

08595/08-22 Лист57/19
Про проведення сумісної наради

107
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція залізничних перевезень

08623/08-22 ЛистДНМІ-962
Про використання вагонів на під`їзних коліях 
промислових підприємств за 9 місяців 2012 року

108
08.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08624/08-22 ЛистДНМІ-961
Про використання вагонів на під`їзних коліях 
промислових підприємств у вересні 2012 року 

109
08.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

08621/08-22 Лист5005/16
КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про ліміти споживання природного газу

110
11.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08648/08-21 Лист76/22-3
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 23 
ЖОВТНЯ"
Про звіт щодо списання об`єктів державної 
власності, що не увійшли під час корпоратизації 
до статутного фонду заводу

111
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10
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08711/08-22 Листб/н
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про затвердження тарифу

112
17.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08714/08-22 Лист207
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про роботу автотранспорту за ІІІ квартал 2012 
року

113
17.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08740/08-32 Лист371
ТДВ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ЗАВОД СЗМ"
Про проведення інвентаризації земельної 
ділянки

114
03.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08742/08-20 Лист01/290
ВАТ "ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМПОЗИТ"
Про розподіл коштів

115
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08758/08-22 Лист153
ДП "ІМІДЖ ХОЛДІНГ"
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 18.10.2012
Про участь в урочистостях

116
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08762/08-22 Лист48
ТОВ "АУРУМ"
Про обстеження промислового майданчика

117
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

08588/08-22 Лист02-03/2255
ДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про заходи з ліквідації заборгованості із 
заробітної плати

118
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08598/08-41 Лист22пр-12
ПРОКУРАТУРА М. ЗАПОРІЖЖЯ
Про надання копій документів

119
11.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Правові питання

08670/08-32 Лист10
ПП ФІРМА "ГРИГ"
Про відведення земельної ділянки

120
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08678/08-22 Лист616
КП "ВОДОПРОВІДНИК"
Про погодження загальновирробничих норм 
витрат паливно-енергетичних ресурсів

121
10.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08684/08-46 Лист20
ОСББ "РІДНИЙ ДІМ-7"
Про виділення квартири Іванченко Л.І.

122
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

08736/08-20 Лист736
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

123
15.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08786/08-22 Лист3
ПП ШАПКА Н.О.
Про внесення змін до маршруту

124
19.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

11
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08787/08-22 Лист1
ПП ШАПКА Н.О.
Про відкриття додаткового маршруту

125
19.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші транспортні організації

08743/08-32 Лист387/40-юр
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про розробку проекту землеустрою

126
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Обласний військовий комісаріат

08637/08-44 Лист1100
Про надання шефської допомоги в закупівлі 
медичного обладнання

127
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Облпрокуратура

08734/08-41 Лист13/2-177вих.12
Про внесення змін до рішення облради від 
26.07.2012 № 19

128
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Правові питання

Облпрофрада

08718/08-37 Лист01-19/269
Про нагородження Крафта В.О.

129
16.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Партії та громадські об'єднання

08593/08-37 Лист29/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Апанасенка Д.А.

130
11.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

08635/08-21 Лист18-вих.
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
Про засідання Регіональної ради 17.10.2012

131
15.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

08679/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛОСЕРЕДОК "СОЮЗУ 
ЧОРНОБИЛЮ УКРАЇНИ"
Про нагородження Черненка І.О.

132
10.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Служба автодоріг у Запорізькій області

08626/08-37 Лист8/2662
Про нагородження Нікітченко І.М. (інші)

133
15.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Установи охорони здоров'я

08630/08-28 Лист173пр
КП "ЗАПОРІЗЬКА ЦРЛ"
Про виділення медичного обладнання

134
15.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Охорона здоров'я

Учбові заклади

08638/08-26 Лист01-08/2325
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про започаткування підготовки посадових осіб

135
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Освіта і наука

08717/08-37 Лист35-18/3369
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Каплуновської А.М.

136
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

12
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ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим

08587/08-33 Лист01-05/2293
Про розвиток міжрегіонального співробітництва

137
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

08606/08-15 Лист01-13/16/2058
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Про проведення 08-10.11.2012 виставки 
"Український сувенір - 2012"

138
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

08608/08-49 Лист02-01/2352
(С.Льовочкін) Про відзначення Дня визволення 
України від фашистських загарбників

139
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

08694/08-15 Лист03-01/2805
(І.Акімова) Про посилення контролю за 
діяльністю в регіонах Комісії з розгляду питань, 
пов`язаних з погодженням документації із 
землеустрою

140
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08773/08-15 Лист04-01/850
(С.Скубашевський) Про звернення голови 
садового товариства "Металіст" Г.Л.Кобанці 
щодо порушень договірних зобов`язань з боку 
Вільнянського міжрайонного управління 
водного господарства розрахункових нормативів

141
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

08774/08-15 Лист04-01/852
(С.Скубашевський) Про звернення ПП 
"Жемчуг-2005" щодо оформлення 
землекористування підприємства

142
18.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Уповноважений Президента України з прав дитини

08723/08-15 Лист32-03.2/1112
(Ю.Павленко) Про порушення в діяльності 
органів опіки та піклування

143
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

08738/08-32 Лист1189/01
Про роботу щодо реєстрації договорів оренди 
землі

144
17.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Василівська райдержадміністрація

08744/08-36 Лист01-46/1637
Про погодження звільнення Пуцака М.М.

145
17.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

08745/08-20 Лист01-30/643
Про погашення заборгованості за спожите тепло

146
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

13
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08683/08-24 Лист191/01-31
Про проведення розрахунків з різниці в тарифах

147
09.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізька райдержадміністрація

08716/08-45 Лист
Про надання методичної допомоги

148
17.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання організаційної роботи

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

08619/08-37 Лист01-01-30/1974
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Тарабукіній В.В.

149
02.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

08620/08-37 Лист01-01-30/1973
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Доберчук З.Б.

150
02.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

08668/08-20 Лист01-01-13/2065
Про прискорення оплати Держказначейством

151
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08669/08-20 Лист01-01-13/2066
Про внесення змін до плану фінансування

152
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Михайлівська райдержадміністрація

08784/08-37 Лист03-12/0611
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Рудописовій С.В.

153
16.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Оріхівська райдержадміністрація

08749/08-32 Лист571
Про проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки

154
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

08750/08-37 Лист01-17/1489
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Нестеренко М.В.

155
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приморська райдержадміністрація

08675/08-37 Лист01-35/1465
Про нагородження Панькіної І.А. (інші)

156
11.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

08682/08-22 Лист01-20/1468
Про внесення змін до переліку об`єктів

157
12.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Токмацька райдержадміністрація

08737/08-36 Лист61-35/0968
Про погодження звільнення Порохні В.М.

158
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Відділення Національної служби посередництва і примирення

08757/08-37 Лист08-08/02-46
Про нагородження Кобзєвої Г.В. (інші)

159
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

14
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Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

08754/08-21 Лист15-04/361-8764
Про погодження передачі з комунальної 
власності у державну власність

160
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Головне управління юстиції

08650/08-36 Лист9575/09
Про надання пропозицій щодо включення 
представника ГУЮ до складу спостережної ради

161
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

08712/08-45 Лист9538/04
Про надання приміщення для проведення 
наради 25.10.2012

162
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання організаційної роботи

Інші територіальні обласні органи

08586/08-37 Лист01-13-3417
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ 
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про нагородження Пачевої Н.В. (інші)

163
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Регіональне відділення Фонду державного майна

08628/08-21 Лист02-13-07016
Про продовження терміну договору оренди 
державного майна

164
12.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Управління екології та природних ресурсів в області

08715/08-32 Лист1237/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

165
17.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління Служби безпеки України

08755/08-49 Лист59/6/1/1-1099дск
Про ситуацію на ПАТ "АЗМОЛ"

166
17.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне управління праці та соціального захисту населення

08613/08-20 Лист03/1-323
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

167
12.09.2012від

№
від 15.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08735/08-20 Лист04-290
Про додаткове виділення коштів

168
17.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Головне управління промисловості та розвитку 
інфраструктури

08713/08-37 Листб/н
Про нагородження Вербова А.М.

169
17.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

15
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08783/08-37 Листб/н
Про нагородження Стружук І.А. (інші)

170
19.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Управління освіти і науки

08756/08-37 Лист6254.04-15
Про нагородження Міхєєва А.А.

171
18.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

08584/08-37 Лист01-14/0957
Про нагородження Широбокова О.Д.

172
11.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

08585/08-37 Лист01-14/0958
Про нагородження Рибалки О.О.

173
11.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

08627/08-39 Лист21-471-4953
Про проведення тестування системи 
відеоспостереження 17.10.2012

174
15.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08658/08-39 Лист21-38-4912
Про незадовільний стан протипожежного 
захисту приміщень дільничних виборчих комісій

175
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08695/08-39 Постанова1547
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
МГО сприяння розвитку виборчих технологій 
"За справедливі вибори"  на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012 

176
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08697/08-39 Постанова1545
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Світового Конгресу Українців на виборах 
народних депутатів України 28.10.2012 

177
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08698/08-39 Постанова1544
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Словацької Республіки на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012 

178
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08724/08-39 Постанова1645
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
міжнародної неурядової організації 
"CANADEM"  на виборах народних депутатів 
України 28.10.2012 

179
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08725/08-39 Постанова1646
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від МО 
"Європейський центр геополітичного аналізу"  
на виборах народних депутатів України 
28.10.2012 

180
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08726/08-39 Постанова1644
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Міжнародного Республіканського Інститут (МРІ)  
на виборах народних депутатів України 
28.10.2012 

181
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів
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08727/08-39 Постанова1643
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Виконавчого комітету СНД на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012 

182
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08728/08-39 Постанова1642
Про скасування реєстрації офіційних 
спостерігачів від Чеської Республіки на виборах 
народних депутатів України 28.10.2012 

183
15.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08729/08-39 Постанова1641
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Федеративної Республіки Німеччина на виборах 
народних депутатів України 28.10.2012 

184
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08730/08-39 Лист1640
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Російської Федерації на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012 

185
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08731/08-39 Постанова1639
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Чеської Республіки на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012 

186
16.10.2012від

№
від 18.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08775/08-39 Постанова1652
Про Порядок функціонування веб-сайту в 
мережі Інтернет для трансляції 
відеозображення, отриманого за допомогою 
системи відеоспостереження з приміщення 
звичайної виборчої дільниці під час голосування 
на виборах НДУ 28.10.2012

187
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08776/08-39 Постанова1667
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Фонду розвитку інститутів громадського 
суспульства "Народна дипломатія"  на виборах 
народних депутатів України 28.10.2012 

188
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08777/08-39 Постанова1666
Про реєстрацію офіційного спостерігача від 
Республіки Болгарія на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012 

189
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08778/08-39 Постанова1670
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від МО 
зі спостереження за виборами "CIS-EMO" на 
виборах народних депутатів України 28.10.2012 

190
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08779/08-39 Постанова1669
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
МГО сприяння розвитку виборчих технологій 
"За справедливі вибори" на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012 

191
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання виборів та референдумів

08780/08-39 Постанова1668
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
Бюро демократичних інститутів і прав людини 
ОБСЄ  на виборах народних депутатів України 
28.10.2012 

192
17.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Питання виборів та референдумів

17
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

08709/08-44 Лист0.44-8876/0/6-12
Про надання інформації щодо виконання 
завдань з облаштування державного кордону і 
пропуску через державний кордон

193
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Державна інспекція України з контролю за цінами

08616/08-20 Лист100-702-23/1673
Про надання інформації щодо моніторингу цін і 
тарифів на споживчому ринку

194
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

08660/08-20 Лист100-702-23/1692
Про надання інформації щодо отриманих 
декларацій змін оптово-відпускних цін

195
11.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
України

08708/08-21 Лист4296/0/20-12
Про проведення 21-22.11.2012 конференції

196
15.10.2012від

№
від 17.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державна служба автомобільних доріг України

08625/08-37 Лист2199/2/9.2-8
Про нагородження Жеброва О.П., Кириленко 
Л.А.

197
03.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

08665/08-21 Лист4240/0/20-12
Про надання інформації щодо виконання 
Національної програми сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні

198
12.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державне агентство України з питань кіно

08614/08-27 Лист1508/9/2612
 Про надання кандидатури до складу  
Оргкомітету щодо відзначення 100-річчя з дня 
народження Віктора Івченка

199
10.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

08631/08-24 Лист3610/01-10-07
Про надання інформації щодо вдосконалення 
механізму правового регулювання та посилення 
відповідальності у сфері поводження з 
відходами

200
09.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Управління майном, приватизація 

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

08763/08-24 Лист3666/01-08-07
Про надання інформації щодо інвестиційних 
проектів

201
15.10.2012від

№
від 19.10.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Національне агентство України з питань державної служби

08666/08-36 Лист42/41-12
Про погодження звільнення Журби О.В.

202
10.10.2012від

№
від 16.10.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби
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№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню

08618/08-33 Лист466/09/3-12
Про відзначення 15-21.10.2012 Європейського 
тижня місцевої демократії

203
11.10.2012від

№
від 15.10.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

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