
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 21.01.13 по 25.01.13

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00466/08-37 Листб/н
ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.А.
Про нагородження Прудкого С.І.

1
22.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

00452/08-10 Депутатське звернення04-24/14-29
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації щодо стану виплати  
заробітної плати педагогічним працівникам

2
17.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

00546/08-10 Депутатське звернення04-37/12-8650
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРАЦІ
Про надання інформації щодо виконання 
Рекомендацій "круглого столу" на тему "Проблеми 
забезпечення права на соціальний захист вразливих 
категорій населення"

3
17.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00606/08-14 Листб/н
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 06.02.2013
Про участь у парламентських слуханнях

4
25.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України

00451/08-10 Депутатське звернення02-01/13
НДУ ГРИНЕВИЧ Л.М.
Про надання інформації щодо стану релігійної 
ситуації в області за 2012 рік

5
15.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова
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00545/08-10 Депутатське звернення5
НДУ БОГУСЛАЄВ В.О.
Про створення в структурі департаменту освіти і 
науки, молоді і спорту управління вищої і 
професійної освіти і навчання на виробництві

6
22.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

00574/08-22 Листб/н
ФОП КУЗНЕЦОВА Ю.В.
Про затвердження паспорту маршруту

7
24.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00438/08-45 Лист0061
ДУ "УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР"
Про інформування членів Уряду , керівників 
органів виконавчої влади

8
16.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00447/08-36 Лист18-09/522
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про вивчення навчальних потреб слухачів

9
11.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00457/08-43 Лист1442/7
ГУ ЮСТИЦІЇ У М.КИЄВІ
Про направлення постанови про арешт 
корпоративних прав

10
07.12.2012від

№
від 21.01.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

00464/08-36 Лист03/1-1-14/1-63
Про участь у семінарі

11
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00508/08-33 Лист26
УНК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ
Про проведення 19-24.02.2013 бізнес-форуму у м. 
Касабланка (Королівство Марокко)

12
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2
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00533/08-45 Лист0064
ДУ "УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР"
Про опрацювання звернень, що надійшли на 
урядову телефонну "гарячу лінію" та через Інтернет 
у 2012 році

13
17.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00612/08-27 Лист125/01-8-706/07
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
Про порядок погодження документів з 
землеустрою

14
29.12.2012від

№
від 25.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00509/08-35 Лист60
АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ РОКУ
Про Національний конкурс "Благодійна Україна - 
2012"

15
11.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Суди

00571/08-43 Лист2а-737/10/0870 1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про направлення справи

16
10.02.2011від

№
від 24.01.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00428/08-16 Лист709/0/2-13
(К.Грищенко) Про профілактику та лікування ГРВІ 
та грипу

17
19.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00430/08-04 Протокол наради 
(засідання)

2643/0/1-13
(К.Грищенко) Про реалізацію положень Закону 
України "Про екстрену медичну допомогу"

18
19.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00431/08-09 Доручення35234/276/1-11
(Ю.Аністратенко) Про спрямування коштів

19
19.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

3
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00432/08-09 Доручення45721/81/1-12
(Ю.Аністратенко) Про спрямування коштів

20
19.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00433/08-09 Доручення1537/1/1-13
(М.Азаров) Про реалізацію регіональних стратегій і 
програм розвитку регіонів у 2012 році та завдання 
на 2013 рік

21
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00434/08-09 Доручення1384/1/1-13
(О.Вілкул) Про запровадження на території 
України єдиних розмірів плати за послуги з питань 
ветеринарної медицини

22
19.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00435/08-09 Доручення24069/20/1-12
(Ю.Аністратенко) Про нову редакцію Стратегії 
національної безпеки України

23
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00436/08-09 Доручення10984/139/1-12
(Ю.Аністратенко) Про вдосконалення роботи 
соціальних служб

24
17.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00437/08-16 Лист694/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про працевлаштування Степаненка 
А.А.

25
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00496/08-03 Розпорядження17-р
Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження 
КМУ від 02.12.2002 № 685

26
14.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00497/08-09 Доручення49175/150/1-12
(Ю.Бойко) Про організацію роботи Оперативного 
штабу

27
21.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00498/08-09 Доручення412/1/1-13
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Указу 
Президента України "Про Велику українську 
енциклопедію"

28
21.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4
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00499/08-09 Доручення10796/34/1-11
(Ю.Авксентьєв) Про погашення заборгованості із 
сплати єдиного внеску і страхових внесків до 
Пенсійного фонду України

29
19.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00500/08-09 Доручення2739/1/1-13
(М.Азаров) Про координацію 
інформаційно-роз`яснювальної роботи

30
21.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00501/08-09 Доручення48961/10/1-12
(О.Вілкул) Про виділення коштів на придбання 
рухомого складу

31
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00538/08-04 Витяг з протоколуВП 5
(М.Азаров) 8.9. Рішення з окремих питань щодо 
виконання державних житлових програм

32
21.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00539/08-04 Витяг з протоколуВП 5
(М.Азаров) 6. Про стан захворюваності на гострі 
респіраторні інфекції та грип у 2013 році та вжиті 
заходи для їх профілактики та лікування

33
21.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00540/08-16 Лист783/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про проведення зустрічей з 
членами Ради голів громадських рад при органах 
виконавчої влади

34
22.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00583/08-03 Постанова30
Про внесення змін до пункту 5 Порядку підготовки, 
оцінки та відбору інвестиційних програм 
(проектів), що можуть реалізуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку

35
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00584/08-09 Доручення3262/0/1-13
(М.Азаров) Про укладання договорів між НАК 
"Нафтогаз України" та теплопостачальними 
підприємствами

36
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00585/08-09 Доручення617/1/1-13
(О.Вілкул) Про фінансування виборів

37
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

5
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00586/08-09 Доручення850/0/2-13
(Ю.Аністратенко) Про звернення Андрівської 
сільради Бердянського р-ну щодо скасування 
розпорядження голови Бердянської 
райдержадміністрації від 17.12.2012 № 815

38
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00588/08-49 Доручення57/1/1-13-ДСК
(М.Азаров) Про спільні навчальні і перевірні 
заходи

39
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00445/08-45 Лист37-11-6-11/501
Про визначення відповідальної особи

40
10.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00450/08-19 Лист2811-19/1858-08
Про надання інформації щодо оптимізації 
регіональних цільових програм

41
21.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00469/08-33 Лист2802-08/1263-08
Про надання інформації щодо міжрегіональних 
угод та стан їх реалізації

42
15.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00471/08-33 Лист2802-08/1267-08
Про надання інформації щодо розвитку 
транскордонного співробітництва регіону у 2012 
році

43
15.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00485/08-33 Лист2802-08/2098-08
Про участь у програмі грантів з Фонду 
Східноєвропейського партнерства  з 
енергоефективності та довкілля

44
22.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00551/08-21 Лист3212-06/1741-06
Про надання інформації щодо об`єктів державної 
власності

45
18.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00552/08-33 Лист3921-06/1635-08
Про підвищення якості підготовки суб`єктами 
господарювання проектних (інвестиційних) 
пропозицій та інвестиційних проектів

46
17.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00609/08-19 Лист2811-19/2015-06
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку

47
22.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

00589/08-33 Лист4111/21-180/4/2-
Про спільну проектну діяльність по лінії 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні у 2013 році

48
21.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00446/08-45 Лист162/12/10-13
Про визначення відповідальної особи

49
09.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство культури

00467/08-36 Лист30/7/15-13
Про надання інформації щодо приведення у 
відповідність до нормативно-правових актів 
Положень про структурні підрозділи у сфері 
культури

50
17.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00564/08-27 Лист41/13/15-13
Про надання пропозицій до Плану заходів з 
імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та 
заохочення розмаїття форм культур самовираження

51
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

00458/08-34 Лист13
Про внесення змін до Табеля термінових та 
строкових донесень з питань цивільного захисту

52
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00459/08-34 Лист04-321/161
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
Порядку віднесення об`єктів національної 
економіки до категорій з цивільної оборони 
(цивільного захисту)"

53
15.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00460/08-34 Лист04-307/214
Про надання реєстрів громадян, які  постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

54
15.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00543/08-36 Лист10.03.67/194/187
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 30.01.2013
Про участь у засіданні робочої групи

55
22.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00550/08-35 Лист3.46-10/3177/200
Про створення громадських (піклувальних) рад в 
установах і закладах, в яких особи з розумовою 
відсталістю та психічними розладами  перебувають 
цілодобово

56
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00429/08-24 Лист7/19-545
Про надання інформації щодо реалізації 
пріоритетних проектів будівництва

57
16.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00443/08-24 Лист7/17-456
Про перелік об`єктів, які можуть брати участь у 
програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів 
у 2013 році

58
14.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00461/08-24 Лист7/19-745
Про перелік пріоритетних проектів будівництва

59
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00470/08-22 Лист7/11-809
Про надання інформації щодо виконання Галузевої 
програми енергоефективності та енергозбереження 
в житлово-комунальному господарстві

60
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00472/08-21 Лист7/10-741
Про надання інформації щодо кількості 
гуртожитків, які передаватимуться у власність 
територіальних громад у 2013 році

61
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00474/08-34 Лист7/21-537
Про підготовку до пропуску льодоходу, повені та 
паводків у 2013 році

62
15.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00475/08-22 Лист7/21-174
Про Примірні норми витрат матеріалів на 
експлуатацію вулично-дорожньої мережі населених 
пунктів

63
08.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00547/08-24 Лист7/6-966
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 29.01.2013
Про участь у селекторі

64
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00549/08-20 Лист7/13-983
Про надання інформації щодо обсягу кредиторської 
заборгованості за бюджетною програмою 2761150

65
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00602/08-24 Лист7/18-892
Про надання інформації щодо будівництва об`єктів 
промислового виробництва та 
інженерно-транспортної інфраструктури

66
22.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00603/08-34 Лист7/11-1043
Про погіршення погодних умов

67
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00604/08-24 Лист7/11-1044
Про оперативне реагування на надзвичайні ситуації 
під час проходження опалювального періоду

68
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00608/08-24 Лист7/20-1108
Про необхідність узгодження змін тарифів та 
послуг

69
25.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00439/08-29 Лист535/0/14-13/56
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми оздоровлення і відпочинку дітей та 
розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на 
період до 2017 року"

70
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00440/08-35 Лист408/0/14-13/19
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової програми щодо прав інвалідів

71
16.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00449/08-35 Лист31/0/15-13/13
Про оплату праці працівників бюджетних установ

72
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00468/08-36 Лист27/0/15-13/04
Про недопущення скорочення чисельності 
працівників соціальної сфери

73
17.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00473/08-35 Лист473/0/14-13/014
Про визнання вантажу гуманітарною допомогою

74
17.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00542/08-35 Лист735/0/14-13/77
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 25.01.2013
Про участь у засіданні колегії

75
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00548/08-29 Лист572/0/14-13/57
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової соціальної 
програми підтримки сім`ї до 2016 року"

76
18.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00553/08-35 Лист32/0/15-13/55
Про реалізацію заходів проекту "Удосконалення 
системи соціальної допомоги"

77
18.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00480/08-36 Лист01-0420/37
Про призначення Семікаленової А.П.

78
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00484/08-22 Лист01-0433/45
Про вирішення питання щодо банкрутства 
підприємств

79
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00487/08-22 Лист01-0434/40
Про сприяння у вирішенні питань щодо цілісного 
майнового комплексу аеропорту

80
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00530/08-24 Лист01-0435/27
Про взаємовідносини КП "Бердянськводоканал" 
БМР та КП "Облводоканал" ЗОР

81
21.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00531/08-24 Лист01-0450/13
Про водопостачання м. Бердянськ

82
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00556/08-21 Лист02/02-29/00143
Про продовження договору оренди КУ "Міська 
лікарня № 7"

83
22.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00557/08-21 Лист17258/11-29
Про акти прийому-передачі майна

84
22.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00619/08-29 Лист04/02-29/00164
Про утримання ОДЮСШ

85
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00477/08-33 Лист193/02-20-4
Про співробітництво з іноземними підприємствами

86
16.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

00536/08-17 Лист01-26/0083
Про участь у позачерговій сесії облради

87
24.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

00537/08-17 Лист01-26/0083
Про участь у засіданні Президії обласної ради

88
24.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00544/08-17 Розпорядження9-р
Про скликання двадцять третьої позачергової сесії 
обласної ради шостого скликання

89
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

00563/08-20 Лист22-007/310
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку країни

90
21.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

00565/08-22 Лист001-44/449
Про заключення договору з Енергодарською 
міськрадою

91
22.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Завод "Іскра"

00494/08-32 Лист85-6/72
Про затвердження лімітів на розміщення відходів

92
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

00572/08-22 ЛистДНМІ-24/1
Про стан справ з використанням вагонів у грудні 
2012 року

93
15.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00573/08-22 ЛистДНМІ-24/2
Про стан справ з використанням вагонів за 12 
місяців 2012 року

94
15.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00456/08-22 Лист01/30
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про встановлення торговельної надбавки

95
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12
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00493/08-32 Лист40
КТ "ЖЕЛЄВ С.С. І КОМПАНІЯ"
Про затвердження лімітів на розміщення відходів

96
15.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00507/08-22 Лист01/009/2-А
ТОВ "ФЕНІКС-АВТО"
Про дорожньо-транспортну пригоду

97
09.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00512/08-24 Лист15
ТОВ "ФО.РУМ"
Про продовження фінансування будівництва 
перекачуючої насосної станції

98
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00513/08-20 Лист16
ТОВ "ФО.РУМ"
Про продовження фінансування будівництва 
захисту від підтоплення грунтовими водами

99
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00514/08-24 Лист14
ТОВ "ФО.РУМ"
Про продовження фінансування будівництва 
поліклініки в смт. Кушугум

100
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00522/08-22 Лист35
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про затвердження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електроенергії 
на 2013 рік

101
23.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00568/08-20 ЛистД/08
ТОВ "ТД "МЕТИЗИ"
Про повернення ПДВ

102
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00570/08-37 Листб/н
ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про нагородження Поліщук Т.І. (інші)

103
24.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00615/08-24 Лист04/2301/13
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про невиконання кредитних договорів

104
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00616/08-24 Лист01/2301/13
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про введення в експлуатацію житлового будинку в 
смт. Михайлівка

105
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00523/08-27 Лист9
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про працевлаштування Письменної В.С.

106
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00524/08-36 Лист1720/04
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦСЛУЖБ ДЛЯ СІМ`Ї, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
Про погодження призначення Любімцевої С.А.

107
28.12.2012від

№
від 23.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00525/08-21 Лист6
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про проект обласної програми розвитку малого 
бізнесу

108
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00567/08-22 Лист23/01/1
ОСББ "ДРУЖНИЙ БУДИНОК"
Про погашення заборгованості за спожиту  теплову 
енергію управлінням освіти ММР

109
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00582/08-18 Лист1012/01-13
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "НАДІЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

110
22.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Інші транспортні організації

00613/08-22 Лист05/01
ПП "ТРАНСАГРО"
Про затвердження паспортів маршрутів

111
25.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласний військовий комісаріат

14
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00520/08-44 Лист10
РОБОЧА ГРУПА 29-31.01.2013
Про участь у роботі робочої групи

112
23.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00562/08-44 Лист61
Про проведення 19.02.2013 Уроку мужності

113
22.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Облпрокуратура

00607/08-41 Лист07/1/1-242/9вих-
Про надання інформації щодо річних планів 
закупівель на 2012-2013 роки

114
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Облсанепідстанція

00560/08-20 Лист75
Про виділення коштів

115
15.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00561/08-20 Лист152
Про виділення коштів на придбання лабораторного 
обладнання

116
21.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00518/08-39 Листб/н
ЗОГО ВЧЕНИХ
Про пропозиції щодо удосконалення законодавства 
з питань проведення всеукраїнського референдуму

117
23.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00521/08-32 Лист06/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про надання дозволу на відстріл

118
16.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00534/08-26 Лист2/01
ЗАПОРІЗЬКЕ ТОВАРИСТВО ВИНОХІДНИКІВ І 
РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ УКРАЇНИ
Про ліквідацію Запорізького державного центру 
науки, інновацій та інформатизації

119
11.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

15
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00614/08-20 Лист7
ЗАПОРІЗЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ
Про часткове звільнення від оплати землі

120
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

00505/08-24 Лист76
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

121
16.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00569/08-22 Лист284
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про погодження питомих норм витрат 
паливно-енергетичних ресурсів у 2013 році

122
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

00515/08-43 ЛистПр. № 1/812/716
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про матеріальну шкоду

123
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури

00566/08-27 Лист48
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про підтримку проекту "Кобзар на Хортиці"

124
18.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим

00532/08-27 Лист01-22/96
Про створення регіонального 
куротно-туристичного офісу

125
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Кіровоградська ОДА

00575/08-33 Лист01-32/31/5
Про пропозиції до Плану спільних заходів

126
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

16
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00448/08-15 Лист04-01/14
(С.Ларін) Про надання інформації щодо виконання 
Закону України "Про екстрену медичну допомогу"

127
21.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00502/08-15 Лист04-01/21
(С.Ларін) Про звернення депутата Щасливської 
сільради Оріхівського р-ну А.Л.Богоутдинової 
стосовно розрахунків за оренду земельних паїв

128
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00587/08-15 Лист04-01/26
(С.Ларін) Про привітання ювілярів: Стрєлця І.Л.; 
Ляшенко М.А.: Колесніченко О.П.; Лобач Ф.К.; 
Дудоладовій О.К.

129
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Президент України

00465/08-02 Розпорядження34/2013-рп
Про призначення Т.Бородай головою 
Великобілозерської районної державної 
адміністрації Запорізької області

130
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

00527/08-22 Лист73/01
Про виділення коштів

131
21.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00478/08-20 Лист114/01-30
Про відкриття фінансування

132
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00479/08-20 Лист01-23/79
Про виділення додаткових коштів

133
17.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00489/08-36 Лист01-46/87
Про погодження призначення Юст Т.С.

134
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00590/08-36 Лист01-46/124
Про погодження призначення Самойленка В.В.

135
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00595/08-36 Лист05-29/0106
Про погодження продовження повноважень 
Ярмоленко А.І.

136
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00592/08-37 Лист01-01-31/0046
Про нагородження Міщенка В.М.

137
17.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00593/08-37 Лист01-01-31/0073
Про нагороду Орла В.П.

138
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

00444/08-37 Лист013/01-15
Про нагородження Боровика В.В. (інші)

139
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00482/08-24 Лист01-03/0126
Про проблеми з водопостачанням району

140
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00455/08-36 Лист01-01-29/0053
Про погодження призначення Галкіної Т.Л.

141
16.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00620/08-20 Лист01-01-13/0080
Про погашення заборгованості

142
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

00516/08-36 Лист01-16/0078
Про утримання додаткових штатних одиниць

143
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

18



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00581/08-20 Лист0173/01-15
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

144
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00454/08-20 Лист03-12/0026
Про фінансування об`єктів незавершеного 
будівництва

145
17.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00486/08-23 Лист03-12/0030
Про спрощення ветеринарних норм

146
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00558/08-36 Лист03-12/0043
Про встановлення надбавки

147
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00591/08-37 Лист03-12/0045
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Куракіній Н.Л.

148
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00495/08-36 Лист01-21/0082
Про встановлення надбавки

149
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00535/08-22 Лист01-10/0064
Про ремонт автомобільних доріг

150
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00488/08-32 Лист0174/01-23
Про отримання державних актів на землю

151
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00519/08-36 Лист01-35/0104
Про погодження призначення Мухамедова Д.А.

152
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

19



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00529/08-24 Лист01-21/0076
Про організацію районного підприємства 
комунального господарства

153
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00510/08-36 Лист0122/01-07
Про погодження звільнення Воробель Н.О.

154
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00517/08-36 Лист01-12/0048
Про встановлення надбавки

155
21.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00596/08-36 Лист01-07/0057
Про погодження на звільнення за переводом Савка 
І.С.

156
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00597/08-36 Лист01-07/0059
Про погодження призначення за переводом Савка 
І.С.

157
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00598/08-37 Лист01-22/0044
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Погребняк Г.Ф.

158
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00599/08-37 Лист01-22/0042
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Вітюк А.Ф.

159
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00600/08-37 Лист01-22/0043
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Гіденко Т.С.

160
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00481/08-22 Лист62-35/1355
Про перевезення пільгових категорій громадян

161
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Хортицька райадміністрація

00511/08-37 Лист01/01-13/0113
Про нагородження Іваницького Ю.В.

162
14.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація
20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00483/08-23 Лист01-11/0056
Про включення безхазяйних ХЗЗР до списку 
отрутохімікатів, які підлягають утилізації

163
17.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00577/08-20 Лист01-11/0071
Про виділення коштів

164
23.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

00490/08-20 Лист09.3-08/123-629
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій

165
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00491/08-20 Лист09.3-08/122-628
Про направлення протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

166
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00528/08-20 Лист09.3-08/128-691
Про направлення розпорядження про відновлення 
операцій

167
21.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця

00427/08-36 Лист07-01-07-22/358
Про направлення на навчання Лугініної Л.П.

168
11.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00506/08-35 Лист01-41/131
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про навчання студентів-інвалідів

169
16.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Територіальне управління Держпромгірнагляду
21



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00492/08-35 Лист07/07-14б/133
Про погодження плану заходів

170
22.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління внутрішніх справ

00578/08-41 Лист5/257
Про надання копії матеріалів моніторингу 
(перевірки) ТОВ "ГК "Мінерал"

171
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

00453/08-45 Лист78/08
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
облради

172
18.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00526/08-32 Лист92/08
Про включення до проекту Переліку

173
23.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління у справах захисту прав споживачів

00601/08-36 Лист183-04
Про погодження кадрового резерву

174
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент з питань  цивільного захисту населення

00559/08-36 Лист09-35/0069
Про погодження призначення Наумової О.Г.

175
24.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

00504/08-37 Лист01-02-23/120
Про нагородження Астаф`євої Т.В. (інші)

176
22.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

00462/08-20 Лист07-03/232
Про надання інформації

177
21.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00463/08-36 Лист01-ОК/0202
Про погодження призначення Дорошенко Н.Ю.

178
18.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00503/08-39 Лист21-38-109
Про фінансування виборів депутатів місцевих рад

179
18.01.2013від

№
від 23.01.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

00617/08-22 Лист01-411/11
НАЦКОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ`ЯЗКУ ТА 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Про надання інформації щодо стану розвитку 
інформатизації регіону

180
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

00580/08-36 Лист15-2-1/621
Про погодження призначення Калашник Е.В.

181
22.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція України з контролю за цінами

00555/08-20 Лист100-702-23/259-
Про зростання середніх роздрібних цін на ринку 
хліба

182
17.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна казначейська служба України

00594/08-36 Лист4-42/61-1946
Про погодження кадрового резерву

183
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

00610/08-35 Лист459/0/7.1-6/6/13
Про недопущення зростання смертельного 
травматизму в АПК

184
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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00611/08-35 Лист458/0/8.2-02/611
Про організацію роботи з державного управління 
охороною праці

185
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

00576/08-46 Лист274/01/24-13
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом воїнів-інтернаціоналістів

186
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України

00476/08-26 Лист2-7/250
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
21-23.02.2013
Про участь у конференції

187
11.01.2013від

№
від 22.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

00442/08-36 Лист09-14/58
Про звільнення Малеха В.П. та призначення 
Ворони В.І.

188
14.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

00579/08-22 Лист7-02/13/5-13
Про надання інформації щодо регіональних 
програм підвищення енергоефективності

189
24.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

00605/08-28 Лист0196-04/13
Про створення Запорізького регіонального 
перинатального центру

190
18.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00618/08-20 Лист0205-09/13
Про надання інформації до річного звіту по 
бюджетній програмі 6301130

191
21.01.2013від

№
від 25.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

24
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00554/08-47 Лист1/06-1-39
Про надання інформації щодо виконання 
регіональної програми інформатизації у 2012 році

192
17.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне агентство України з управління зоною відчуження

00441/08-34 Лист01-102/1.5
Про затвердження кошторису на 2013 рік за 
КПКВК 3202060

193
14.01.2013від

№
від 21.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00541/08-41 Лист77/3-2-16
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів стосовно реалізації в регіоні Державної 
програми щодо запобігання і протидії корупції на  
2011-2015 роки

194
23.01.2013від

№
від 24.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

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