
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.12.12 по 14.12.12

Ф21-КА
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Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10248/08-37 Листб/н
ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.А.
Про нагородження Сіна О.Ч. (інші)

1
11.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10225/08-01 Закон України5513-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2012 рік"

2
04.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10226/08-01 Закон України5461-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Мін`юста, 
Мінкультури, інших центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується через 
відповідних міністрів, а також Державного 
космічного агентства України

3
16.11.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання організаційної роботи

10227/08-01 Закон України5462-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Мінагрополітики, 
Мінсоцполітики, інших центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується через 
відповідних міністрів

4
16.10.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання організаційної роботи

Комітети Верховної Ради України

10241/08-10 Депутатське звернення04-24/4-999
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про Рекомендації слухань "Реформування 
системи медичного обслуговування населення та 
перспективи впровадження обов`язкового 
медичного страхування в Україні"

5
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Охорона здоров'я

Народні депутати України

10240/08-10 Депутатське звернення204/02-4247
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Щепкашова О.Д. щодо надання 
матеріальної допомоги

6
21.11.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

10326/08-33 Лист27-15
ІНДІЙСЬКА ФІРМА "ANS CORPORATION"
ПОЇЗДКА ДО ІНДІЇ 09-17.01.2013

7
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Інші кореспонденти
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10230/08-22 ЛистНГ-9/2568
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про відновлення підмостового габариту

8
05.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10268/08-32 Лист1-2/220
АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ 
ЄДИНОБОРСТВ
Про придбання земельної ділянки

9
30.11.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10269/08-32 Лист01/1365
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

10
07.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10270/08-32 Лист01/1364
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

11
07.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10274/08-22 ЛистН-21/1258
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про перевезення пільгових категорій громадян

12
05.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10285/08-27 Лист652
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ
ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ 18.12.2012
Про участь у виставці-презентації

13
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10290/08-32 Лист372-12/12
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

14
07.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10337/08-22 ЛистЕЕ-2040
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності

15
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10350/08-22 ЛистНГ-9/2579
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про усунення несправностей на залізничних 
переїздах

16
07.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Партії та громадські організації

10358/08-28 Лист341А/12
ПРОГРАМА "ЗУПИНЕМО ТУБЕРКУЛЬОЗ В 
УКРАЇНІ"
ВІДКРИТТЯ ФОТОВИСТАВКИ 17.12.2012
Про участь у відкритті фотовиставки

17
05.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Охорона здоров'я

Посольства

10324/08-33 Лист6154/14-200-204
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КАЗАХСТАН
Про міжрегіональне співробітництво

18
12.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

2
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10218/08-04 Витяг з протоколуВП 94
(М.Азаров) 7. Про результати діяльності 
Держпідприємництва у 2012 році

19
05.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10219/08-03 Постанова1135
Про затвердження Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами поза межами населених 
пунктів

20
05.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10220/08-09 Доручення48111/1/1-12
(М.Азаров) Про підвищення рівня виконавської 
дисципліни у сфері зовнішніх зносин

21
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10221/08-09 Доручення47469/1/1-12
(М.Азаров) Про реалізацію пілотних проектів

22
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10222/08-09 Доручення7906/72/1-11
(М.Азаров) Про участь у роботі інвестиційного 
форуму 8-14.12.2012 у регіоні Кансай (м. Осака, 
Японія)

23
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10223/08-09 Доручення32865/21/1-12
(Ю.Аністратенко) Про створення і забезпечення 
належного функціонування системи обліку 
публічної інформації

24
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10224/08-09 Доручення44019/4/1-12
(В.Хорошковський) Про розподіл основних 
повноважень та функцій у сфері цивільного 
захисту

25
08.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10247/08-09 Доручення49007/0/1-12
(М.Азаров) Про надання інформації щодо 
заборгованості із заробітної плати працівникам 
бюджетних установ

26
10.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10311/08-09 Доручення49175/0/1-12
(М.Азаров) Про ускладнення погодних умов

27
11.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10312/08-03 Розпорядження1011-р
Про заходи з відзначення 75-річчя від дня 
народження Героя України Вячеслава 
Чорновола

28
05.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10313/08-03 Розпорядження1008-р
Про передачу цілісного майнового комплексу 
Запорізького ДП "Кремнійполімер" до сфери 
управління Мінрегіону

29
05.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10314/08-09 Доручення48024/174/1-08
(Ю.Аністратенко) Про фінансову підтримку 
державних і комунальних вищих навчальних 
закладів

30
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Освіта і наука

3
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10315/08-09 Доручення48537/2/1-12
(Ю.Аністратенко) Про бюджетні підприємства, 
які допустили заборгованість з виплати 
заробітної плати

31
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10316/08-09 Доручення48961/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про перевезення пасажирів у 
міському та приміському сполученні

32
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10317/08-09 Доручення49005/0/1-12
(М.Азаров) Про проведення роз`яснювальної 
роботи щодо основних положень проекту Закону 
України "Про Державний бюджет України на 
2013 рік"

33
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10318/08-09 Доручення27666/100/1-12
(М.Азаров) Про функціонування в структурі 
місцевих держадміністрацій підрозділів, 
відповідальних за взаємодію з громадськістю

34
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10319/08-09 Доручення46729/2/1-12
(Ю.Аністратенко) Про інвентаризацію об`єктів 
незавершеного будівництва

35
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10346/08-09 Доручення49175/1/1-12
(М.Азаров) Про ускладнення погодних умов

36
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10374/08-03 Розпорядження1014-р
Про підписання Угоди про фінансування 
програми "Підтримки регіонального розвитку в 
Україні"

37
21.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10375/08-09 Доручення48855/1/1-12
(М.Азаров) Про будівництво у 2013 році каналу 
між Азовським морем та Молочним лиманом

38
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10376/08-09 Доручення48854/1/1-12
(М.Азаров) Про залучення інвестицій щодо  
відновлення та модернізацію зрошувальних 
систем

39
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10377/08-09 Доручення11300/1604/1-12
(В.Хорошковський) Про виконання Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки   

40
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10378/08-09 Доручення26782/123/1-09
(Ю.Аністратенко) Про погашення поточної 
заборгованості підприємств комунальної 
теплоенергетики за використаний газ

41
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10232/08-20 Лист37-21-2-11/2308
Про фінансування діяльності обласних 
сільськогосподарських виставок

42
04.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

4
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10233/08-23 Лист37-34-11/23102
Про попередження виробничого травматизму в 
АПК

43
04.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10265/08-23 Лист37-13-1-11/2348
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 14.11.2012
Про участь у селекторній нараді

44
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10210/08-33 Лист2802-04/46349-0
КРУГЛИЙ СТІЛ 12.12.2012
Про участь у роботі круглого столу

45
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10236/08-20 Лист4802-06/46040-0
Про надання рекомендацій щодо застосування 
Порядку проведення конкурсу

46
05.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10237/08-36 Лист2512-05/46136-0
Про Методичні рекомендації з розроблення 
положення про структурний підрозділ 
економічного розвитку і торгівлі

47
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство інфраструктури

10299/08-36 Лист12054/12/10-12
Про Методичні рекомендації з розроблення 
положення про структурний підрозділ з питань 
інфраструктури та туризму

48
23.11.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10359/08-22 Лист6318/27/14-12
НАРАДА18.12.2012
Про участь у нараді

49
11.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство культури

10209/08-27 Лист2518/7/14-12
Про виконання планів заходів ювілейних дат

50
09.11.2012від

№
від 10.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10244/08-27 Лист1011/19-2/15-12
Про погодження проекту наказу "Про Порядок 
включення закладів культури до базової мережі 
та їх виключення"

51
03.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10264/08-45 Лист1028/24/15-12
Про особистий прийом Скрипченко Л.З.

52
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання організаційної роботи

Міністерство надзвичайних ситуацій

10242/08-34 Лист02-11624/214
Про надання договорів на придбання житла для 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

53
04.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство охорони здоров'я

10338/08-27 Лист04.04.40-08/735
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 14.12.2012
Про участь у селекторній нараді

54
12.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Освіта і наука

5
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10347/08-28 Лист18.8254/10-04/2
Про проведення перевірки 
лікувально-профілактичних закладів

55
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Охорона здоров'я

10373/08-26 Лист04.04.40-08/747
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 14.12.2012
Про участь у селекторній нараді

56
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Освіта і наука

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10234/08-22 Лист7/21-19573
Про розгляд проекту

57
05.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10238/08-24 Лист7/21-19419
Про Рекомендації всеукраїнського семінару у 
сфері зеленого господарства

58
03.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10239/08-35 Лист7/14-19496
Про забезпечення потреб осіб з вадами зору

59
04.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10253/08-24 Лист7/11-19630
Про програму кредитування галузі ЖКГ 
міжнародними фінансовими організаціями

60
05.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10280/08-24 Лист7/21-19574
Про проведення інвентаризації та паспортизації 
об`єктів благоустрою населених пунктів

61
05.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10281/08-24 Лист7/20-19182
Про субвенцію з погашення заборгованості з 
різниці в тарифах

62
28.11.2012від

№
від 11.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10283/08-24 Лист7/11-18020
Про надання щоденної  інформації про  
проходження опалювального  сезону 2012/13 
року

63
10.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10286/08-24 Лист7/18-19888
Про надання скорегованого плану заходів з 
підвищення енергоефективності у будівництві

64
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10287/08-24 Лист7/18-19890
Про стан виконання Галузевої програми 
енергоефективності у будівництві на 2010-2014 
роки

65
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10300/08-20 Лист7/13-19941
Про прискорення використання коштів

66
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10349/08-34 Лист7/19-19972
Про надання пропозицій щодо перерозподілу 
коштів за бюджетною програмою КПКВК 
2761350

67
11.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

6
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10365/08-46 Лист7/17-20027
Про закупівлю житла інвалідам війни

68
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

10369/08-24 Лист8/11.1-502-12
Про надання інформації щодо наявності та 
потреб у житловому фонді засобів обліку та 
регулювання споживання води і теплової енергії

69
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

10282/08-36 Лист12692/0/14-12/1
Про Методичні рекомендації  з розроблення 
положень про структурні підрозділи соціального 
захисту населення

70
26.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10284/08-34 Лист713/0/15-12/20
Про надання роз`яснень щодо нарахування 
допомоги, пільг та компенсацій

71
05.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10288/08-35 Лист721/0/15-12/18
Про надання інформації щодо включення до 
складу колегій і громадських рад представників 
соціальних партнерів

72
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10289/08-30 Лист692/0/15-12/57
Про виплату державної соціальної допомоги

73
27.11.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів

10246/08-35 Листб/н
Про стан погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати

74
10.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10279/08-35 Лист31-07130-03-7/2
Про здійснення видатків на оплату праці

75
30.11.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10340/08-20 Лист02-6905/38
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

76
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10341/08-37 Лист01-6937/23
Про нагородження Трофимова В.А.

77
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізький міськвиконком

10356/08-37 Лист01-16/03755
Про нагородження Тарана Р.О.

78
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10383/08-20 Лист01-38/03774
Про отримання середньострокових позик

79
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

7
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10384/08-20 Лист01-38/03775
Про передачу коштів

80
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10385/08-20 Лист03-19/03790
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

81
14.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10386/08-29 Лист01-29/03772
Про відшкодування витрат обласним 
дитячо-юнацьким спортивним школам

82
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Мелітопольський міськвиконком

10277/08-20 Лист02-12/1187-3
Про прискорення оплати через 
Держказначейство

83
07.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10334/08-37 Лист02-39/1181-3
Про нагородження Лябаха В.О. (інші)

84
06.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10381/08-24 Лист02-15/1200-3
Про анулювання ліцензії

85
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10382/08-22 Лист02-12/1201-3
Про зупинення робіт з капітального ремонту 
доріг комунальної власності м. Мелітополя

86
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада

10355/08-21 Лист01-29/03750
Про передачу плавучого крану у державну 
власність

87
11.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10245/08-10 Депутатське звернення14
ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ "ВО "БАТЬКІВЩИНА" 
ОБЛРАДИ
Про неефективне використання бюджетних 
коштів 

88
10.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10302/08-10 Депутатське звернення8
ДОР ЯРМОЩУК М.А.
Про виділення коштів 

89
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10303/08-10 Депутатське звернення7
ДОР ЯРМОЩУК М.А.
Про виділення коштів

90
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Обласна рада

8
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10243/08-17 Лист01-26/1155
СЕМІНАР 17.12.2012
Про участь у семінарі

91
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання організаційної роботи

10360/08-17 Лист4626/01-27
Про ситуацію в сільському господарстві 
Якимівського р-ну

92
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10366/08-17 Лист4667/01-18
Про запровадження щорічного преміювання 
кращих лікарів з присвоєнням їм звання "Лікар 
року"

93
13.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Охорона здоров'я

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

10211/08-20 Лист12-30/301/5113
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРПАВЛІННЯ АТ 
"ОЩАДБАНК"
Про орендну ставку

94
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ДКП "Водоканал"

10371/08-24 Лист11452
Про забезпечення послугами водопостачання 
мешканців Володимирської сільради 

95
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Завод "Іскра"

10256/08-22 Лист282/82
Про благоустрій залізничного переходу

96
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10257/08-22 Лист281/82
Про наведення порядку на території покинутого 
дитячого садка

97
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10258/08-20 Лист283/82
Про відшкодування ПДВ

98
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10259/08-22 Лист284/82
Про нарахування та виплату дивідендів

99
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10260/08-35 Лист285/82
Про виплату наукових т пільгових пенсій

100
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Запорізька дирекція залізничних перевезень

10335/08-22 ЛистДНМІ-1087
Про стан справ з використанням вагонів за 11 
місяців 2012 року

101
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10336/08-22 ЛистДНМІ-1086
Про стан справ з використанням вагонів у 
листопаді 2012 року

102
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

9



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10262/08-23 Лист629
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про виділення муки з Аграрного фонду

103
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10332/08-22 Лист3450
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про скраплений газ для населення

104
04.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10339/08-32 Лист612
КТ "ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ" 
КОМИШ-ЗОРЯНСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

105
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10342/08-37 Листб/н
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про нагородження Рекова Ю.В.

106
12.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10343/08-37 Листб/н
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про нагородження Столярова С.В.

107
12.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10344/08-37 Листб/н
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про нагородження Олійника Є.А.

108
12.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10345/08-37 Листб/н
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про нагородження Боченіна О.Є.

109
12.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10361/08-22 Лист99
ТОВ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про відмову щодо участі у конкурсі

110
13.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10368/08-32 Лист1212-2
ТОВ "ВС 2012"
Про надання згоди на передачу в суборенду 
земельної ділянки

111
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші кореспонденти

10267/08-22 Лист267
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про виділення автотранспорта 17-18.12.2012

112
11.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10367/08-32 Листб/н
ПП АШКІНАЗІ С.Л.
Про надання згоди на передачу в суборенду 
земельної ділянки

113
13.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Обласна державна телерадіокомпанія

10273/08-20 Лист1114
Про перерахування коштів

114
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Облпрокуратура

10



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10389/08-41 Лист07/1/4-911вих-1
Про надання інформації щодо використання 
коштів, виділених згідно з розпорядженнями 
КМУ від 01.08.2012 № 521-р та від 22.08.2012 
№ 655-р

115
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Правові питання

Облпрофрада

10276/08-38 Лист01/19-305
ЗУСТРІЧ З ПРОФАКТИВОМ ОБЛАСТІ
Про участь у зустрічі

116
07.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

10328/08-38 Лист01-19/306
ЗАСІДАННЯ ОБЛПРОФРАДИ 20.12.2012
Про участь у засіданні

117
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

Партії та громадські об'єднання

10207/08-38 Лист285/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про внесення доповнень до обласної програми 
"Назустріч людям..."

118
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

10387/08-37 Лист48
ГО ЛЕНІНСЬКОГО Р-НУ М.ЗАПОРІЖЖЯ 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ"
Про нагородження Тарасовського В.Г. (інші)

119
06.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Підприємства комунальної служби

10255/08-24 Лист01/309
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ 
МЕРЕЖІ"
Про перерозподіл субвенції

120
07.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10266/08-50 Лист12
КП "ТЕПЛОЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ"
Про надання копії розпорядження голови ОДА 
від 11.02.2010 № 32

121
10.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання організаційної роботи

10388/08-22 Лист721
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про затвердження норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів

122
12.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Служба автодоріг у Запорізькій області

10327/08-22 Лист5/3217
Про поточні ціни на матеріальні ресурси 

123
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Суди

10278/08-43 Лист0870/11409/12/3
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття впровадження по справі

124
04.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

Установи культури

10323/08-27 Лист962
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ 18.12.2012
Про участь у виставці-презентації

125
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Учбові заклади

11



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10231/08-37 Лист35-113/4173
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Яримбаша С.Т.

126
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10214/08-15 Лист41-01/1514
(О.Рафальський) Про звернення голови ОСББ 
"Кедр" С.В.Бельчевої щодо повернення в 
комунальну власність технічного приміщення, 
яке розташоване у житловому будинку

127
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10310/08-15 Лист12-06/1866
(Д.Іванеско) Про надання інформації щодо 
виконання Закону України "Про доступ до 
публічної інформації"

128
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Президент України

10215/08-08 Доручення1-1/3291
Про організацію проведення Дня святого 
Миколая

129
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10216/08-08 Доручення1-1/3292
Про фінансування робіт з інвентаризації земель

130
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10217/08-08 Доручення1-1/3293
Про залучення інвестицій щодо  відновлення та 
модернізацію зрошувальних систем

131
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська райдержадміністрація

10272/08-36 Лист05-29/1621
Про погодження призначення Бородай Т.Ж.

132
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Запорізька райдержадміністрація

10293/08-37 Лист01-19/1441
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Бражененко О.А.

133
06.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10294/08-37 Лист01-19/1442
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Пунько К.М.

134
06.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10357/08-20 Лист2532/05-4
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

135
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

10331/08-36 Лист01-01-29/2453
Про погодження звільнення Тягуна Д.Л.

136
05.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10351/08-36 Лист01-01-29/2497
Про погодження стажування Криволапа А.А.

137
11.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Оріхівська райдержадміністрація
12



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10330/08-32 Лист571
Про повернення документів ТОВ "ВОДОЛІЯ"

138
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10363/08-37 Лист01-18/1748
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Новицькій Н.М.

139
13.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10364/08-37 Лист01-18/1749
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Надрічній В.М.

140
13.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Пологівська райдержадміністрація

10295/08-37 Лист01-21/1349
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Мащенко В.Ю.

141
26.11.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10296/08-37 Лист01-21/1351
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Василенко М.С.

142
26.11.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10297/08-37 Лист01-21/1352
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Топаловій М.П.

143
26.11.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10298/08-37 Лист01-21/1350
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Реученко Н.В.

144
26.11.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приазовська райдержадміністрація

10291/08-37 Лист01-31/1414
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Барбаскумпі Є.І.

145
06.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10292/08-37 Лист01-31/1414
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Малєєвій Л.М.

146
06.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10333/08-37 Лист1416/01-06
Про нагородження Дьякова О.П.

147
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10362/08-37 Лист01-31/1433
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Степановій О.П.

148
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Токмацька райдержадміністрація

10320/08-20 Лист62-35/1178
Про визначення розпорядника бюджетних 
коштів

149
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Якимівська райдержадміністрація

10235/08-20 Лист1597/01-07/16
Про збільшення асигнувань

150
05.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

РАЙОННІ РАДИ

13



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Запорізька райрада

10249/08-37 Лист02-09/660
Про нагородження Колесник І.Т.

151
04.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Мелітопольска райрада

10261/08-27 Рішення9
Про затвердження розпорядження голови 
райради від 18.10.2012 № 120-р "Про 
затвердження Положення про Почесний знак 
Мелітопольської райради "Учасник історичної 
реконструкції "Штурм ліні "Вотан" 23.10.1943"

152
29.11.2012від

№
від 11.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Сільські та селищні Ради народних депутатів

10379/08-32 Лист1646
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку землеустрою

153
11.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10380/08-32 Лист1539
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про земельні роботи в с. Рівне

154
11.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

10304/08-20 Лист07.2-10/113-104
Про стан використання субвенцій

155
07.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10372/08-36 Лист03-04/231-10644
Про погодження кадрового резерву

156
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Головне управління юстиції

10212/08-41 Лист11759/03/6
ЗАСІДАННЯ МКМР 25.12.2012
Про участь у засіданні

157
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Правові питання

Інспекція праці у Запорізькій області

10306/08-20 Лист01-03/3307
Про виділення коштів

158
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10325/08-35 Лист01-05/3293
Про роботу інспекції з 01.11.2012 по 01.12.2012

159
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші територіальні обласні органи

10329/08-34 Лист11/2-2/6112
ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про стан цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки лікувальних закладів 
області

160
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Управління державної служби Головдержслужби України
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10308/08-36 Лист472/ТО0810-12
Про надання інформації щодо кількості 
державних службовців

161
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10309/08-45 Лист467/То0810-12
Про питання для розгляду на засіданнях колегії 
облдержадміністрації у 2013 році

162
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання організаційної роботи

Управління екології та природних ресурсів в області

10263/08-24 Лист1465/06
Про порядок видачі дозволів на спеціальне 
водокористування

163
06.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10271/08-32 Лист1486/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

164
11.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Управління культури і туризму

10370/08-37 Лист01-02-23/1873
Про нагородження Безсалого О.М.

165
13.12.2012від

№
від 14.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

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

10275/08-37 Лист840/03-17
Про нагородження Долганової О.В.

166
05.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10229/08-39 Постанова2000
Про внесення змін до деяких постанов ЦВК

167
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

10254/08-36 Лист02.1/3807
Про надання інформації щодо статусу архівних 
відділів у структурі райдержадміністрацій

168
04.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

10252/08-36 Лист40-12-8091
Про призначення Солоннікової І.М.

169
04.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна інспекція України з питань праці

10251/08-30 Лист655/23/01/02-12
Про використання праці дітей

170
04.12.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

Державна інспекція ядерного регулювання України

10348/08-22 Лист10-13/7886
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 20.12.2012
Про участь у засіданні колегії

171
12.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державна казначейська служба України
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10352/08-20 Лист15-08/1544-1773
Про звітність щодо виконання зведених 
кошторисів станом на 01.10.2012

172
29.11.2012від

№
від 13.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10353/08-20 Лист15-08/1598-1824
Про стан звітності щодо виконання зведених 
кошторисів за ІІІ квартал 2012 року

173
06.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

10305/08-28 Лист03.13-7308/20
Про створення комунальних підприємств на базі 
існуючих дезінфекційних станцій

174
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Охорона здоров'я

10322/08-28 Лист03.30-934-1
Про оренду матеріально-технічної бази

175
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Охорона здоров'я

Державна служба геології та надр України

10208/08-32 Лист11.000/01/10-12
Про ведення державного реєстру артезіанських 
свердловин

176
06.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10213/08-22 Лист398-02/13/5-12
Про надання інформації щодо впровадження 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів

177
07.12.2012від

№
від 10.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10301/08-22 Лист401-01/13/5-12
Про Конкурсний відбір проектів

178
11.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство рибного господарства України

10354/08-23 Лист2-4.4-6/6449
Про будівництво державного розподільника 
цінних порід риб

179
03.12.2012від

№
від 13.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

10321/08-27 Лист6460/24/5
ВЕБІНАР 14.12.2012
Про участь у вебінарі

180
10.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національна академія державного управління при 
Президентові України

10250/08-36 Лист1/15-12-1364
Про прийом на підготовчі курси

181
29.11.2012від

№
від 11.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Національне агентство України з питань державної служби

10228/08-36 Лист222/80//22-12
Про формування кадрового резерву

182
26.11.2012від

№
від 10.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10307/08-36 Лист230/43/22-12
Про надання інформації щодо використання 
міжнародної технічної допомоги

183
06.12.2012від

№
від 12.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

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