
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.02.13 по 15.02.13

Ф21-КА

№
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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

01138/08-01 Закон України24-VII
Про ратифікацію Договору про дружні відносини і 
співробітництво між Україною та Східною 
Республікою Уругвай

1
11.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01139/08-01 Закон України25-VII
Про ратифікацію Угоди між КМУ і Урядом РФ про 
взаємодію з питань попередження НС, пожеж і 
ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких 
розташовано об`єкти Чорноморського флоту РФ на 
території України

2
11.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01140/08-01 Закон України26-VII
Про ратифікацію Конвенції про міжнародне 
стягнення аліментів на дітей та інших видів 
сімейного утримання

3
11.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01141/08-01 Закон України23-VII
Про приєднання України до Конвенції про статус 
апатридів

4
11.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01142/08-01 Закон України22-VII
Про приєднання України до Конвенції про 
скорочення без громадянства

5
11.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01143/08-01 Закон України21-VII
Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і 
доповнень до Конвенції про взаємну 
адміністративну допомогу в податкових справах

6
11.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова



№
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

01144/08-01 Закон України20-VII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та 
Міжнародною Федерацією Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця про юридичний 
статус Міжнародної Федерації Товариств Червого 
Хреста і Червоного Півмісяця та її представництв у 
місті Києві

7
11.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

01043/08-10 Депутатське звернення04-03/7/109/1884
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про отримання невиданої державної нагороди Вехі 
І.Д.

8
31.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01044/08-10 Депутатське звернення04-12/12-306
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З 
ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І 
КОРУПЦІЄЮ
Про порушення прав і інтересів Сагань В.В.

9
07.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01045/08-10 Депутатське звернення04-36/10-117
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ`Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
Про надання інформації щодо здійснення в 2012 
році фінансової підтримки молодіжних та дитячих 
громадських організацій області

10
06.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

01146/08-10 Депутатське звернення02/13-77/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В (Ємельяненку В.А.)
Про звернення голови Новотроїцької сільради 
Світлицької О.В. щодо ремонту автошляху

11
05.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01147/08-10 Депутатське звернення01/13-44/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення гр.Тихомирової Н.І. щодо відкриття 
регіонального відділення гемодіалізу

12
31.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2



№
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

01148/08-10 Депутатське звернення01/13-22/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В
Про звернення гр. Байрамова І.Я. щодо оплати 
заборгованості за виконані роботи по газифікацій с. 
Малі Щербаки

13
31.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01149/08-10 Депутатське звернення02/13-65/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення директора Оріхівського НВК № 2 
Заїченко Н.Д. щодо виділення коштів

14
05.01.2013від

№
від 13.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01192/08-10 Депутатське звернення02/13-79/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення голови Кіровської сільради Савран 
З.С. щодо придбання автомобілю швидкої 
допомоги

15
05.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

01126/08-22 Листб/н
ФОП БЕЗЗУБЕНКО С.В.
Про затвердження паспорту автобусного маршруту

16
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01054/08-27 Лист03/67
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

17
01.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01093/08-22 ЛистЕЕ-315
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про розгляд та затвердження розрахункового 
балансу споживання електричної енергії

18
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01101/08-33 Лист
МИНИСТРЕСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Про співробітництво

19
07.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

3



№
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

01107/08-27 Лист01/184
КОМПАНІЯ "ЕКСПО-ЮГ-СЕРВІС"
Про участь в туристичному фестивалі

20
30.01.2013від

№
від 12.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01108/08-32 Лист
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про проведення зустрічі

21
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01124/08-32 Лист01-236/10111
ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про кошториси на капітальні ремонти об`єктів 
соціальної сфери

22
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ паперовий паперова

01130/08-27 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА
Про Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв 
"Весняна Рапсодія - 2013"

23
25.01.2013від

№
від 12.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01133/08-47 Лист13/02-06-17
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
"ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Про проведення Міжнародного форуму з 
електронного цифрового підпису 

24
06.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01150/08-24 Лист249/6.4
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУБУДІВНИЦТВУ"
Про оновлення складу робочої групи

25
08.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Посольства

01112/08-33 Лист6161/200-157
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В АЛЖИРСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про міжнародні тендери в АНДР

26
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

4



№
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

01046/08-45 Лист0177
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" у січні 2013 року

27
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01118/08-45 Лист0181
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 07.02.2013

28
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01119/08-45 Лист0192
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 08.02.2013

29
09.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01120/08-45 Лист0196
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 09-10.02.2013

30
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01201/08-45 Лист0208
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 04-10.02.2013

31
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01202/08-45 Лист0223
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 12.02.2013

32
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01203/08-45 Лист0236
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 13.02.2013

33
14.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01032/08-03 Постанова91
Про внесення змін до Положення про ранги 
державних службовців

34
04.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01035/08-04 Витяг з протоколу10
(М.Азаров) Про стан підготовки до проведення 
весняно-польових робіт

35
06.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01036/08-04 Витяг з протоколуВП 10
 (М.Азаров) Про потреби регіонів у борошні 
державного інтервенційного фонду

36
06.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

5



№
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

01039/08-04 Витяг з протоколуВП 10
(М.Азаров) Про забезпечення утворення штабів у 
місцях можливих повеней

37
06.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01040/08-04 Витяг з протоколуВП 10
(М.Азаров) 06.02 Про формування переліків 
об`єктів будівництва, реконструкції, ремонту та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності

38
06.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01041/08-09 Доручення4831/1/1-13
(М.Азаров) Про внесення змін до Положення про 
Міністерство соціальної політики України

39
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01042/08-09 Доручення44532/5/1-12
(Ю.Бойко) Про вирішення проблемних питань 
автомобілебудівної галузі

40
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01085/08-09 Доручення18620/191/1-12
(О.Вілкул) Про впровадження системи 
електронного документообігу та автоматизованого 
обміну даними між державними адміністраторами 
та регіональними, місцевими дозвільними 
органами

41
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01086/08-09 Доручення2235/1/1-13
(С.Арбузов) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

42
09.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01087/08-09 Доручення1586/11/1-13
(С.Арбузов) Про оптимізацію чисельності органів 
виконавчої влади 

43
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01137/08-09 Доручення4367/2/1-13
(Ю.Бойко) Про норми Методики визначення 
обсягів природного газу які використовуються для 
виробництва теплової енергії для населення

44
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

01181/08-04 Витяг з протоколуВП 11
(М.Азапров) 7.1. Рішення з окремих питань щодо 
тарифів на житлово-комунальні послуги

45
11.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01182/08-03 Постанова99
Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов КМУ

46
06.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01183/08-09 Доручення58922/59/1-11
(О.Вілкул) Про виконання протипаводкових 
заходів

47
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01184/08-09 Доручення5359/1/1-13
(М.Азаров) Про звернення Запорізької 
облпрофради 

48
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01185/08-09 Доручення4812/1/-13
(О.Вілкул) Про надання переліку об`єктів 
будівництва, реконструкції, ремонту та утриманню 
вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах

49
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01186/08-09 Доручення5516/1/1-13
(М.Азаров) Про сферу фізичної культури і спорту

50
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01187/08-09 Доручення5162/1/1-13
(К.Грищенко) Про перелік пам`ятних дат і ювілеїв 
у 2013 році

51
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01188/08-09 Доручення6183/0/1-13
(Ю.Бойко) Про виконання положень Меморандуму 
про порозуміння між КМУ та 
електрометалургійними підприємствами від 
05.02.2013

52
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01212/08-09 Доручення5189/1/1-13
(О.Вілкул) Про участь у засіданні колегії 
Мінрегіону 21.02.2013 року

53
12.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

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

01167/08-23 Телеграма
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
Про проведення колегії 18-19.02.2013

54
14.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01230/08-34 Наказ81
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту Мінагрополітики та 
продовольства на 2013 рік

55
11.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01049/08-36 Лист1894/11/10-13
Про надання пропозицій щодо визначення 
граничної чисельності та видатків на утримання 
структурних підрозділів екології та природних 
ресурсів

56
04.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01029/08-19 Лист2811-02/4517-06
Про погодження Закону України про засади 
державної регіональної політики

57
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01051/08-19 Лист3811-07/4449-06
Про виконання Державної програми розвитку 
внутрішнього виробництва

58
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01066/08-21 Лист2521-06/4646-08
Про погодження проекту Закону України щодо 
переліку адміністративних послуг та плату 
(адміністративний збір)  за їх надання

59
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01069/08-23 Листб/н
НАРАДА 14.02.2013
Про участь у нараді

60
11.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01089/08-23 Лист3713-08/4861-08
НАРАДА 14.02.2013
Про участь у нараді

61
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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№
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

01128/08-20 Лист3131-08/4717-08
Про надання інформації щодо відшкодування 
збитків власникам цільових облігацій  підприємств

62
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01216/08-19 Лист2812-08/5477-08
Про графік робочих поїздок Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Прасалова І.М.

63
15.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01123/08-22 Лист466/25/14-13
Про надання інформації щодо функціонування 
міського електричного транспорту

64
04.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01195/08-22 Лист1508-25/10-13
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додаток до постанови КМУ від 
25.12.1996 № 1548

65
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

01068/08-31 Лист70/67/15-13
Про надання інформації щодо іноземних 
священнослужителів

66
05.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01154/08-27 Лист13/7-3/35-13
Про надання кандидатів на здобуття стипендій 
Президента України для молодих майстрів 
народного мистецтва у 2014 році

67
05.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

01073/08-26 Лист1/11-658
Про проведення Всеукраїнської учнівської 
олімпіади 

68
24.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

01075/08-29 Лист1/9-43
Про запровадження з 2013 року 
загальнодержавного "Уроку плавання"

69
24.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01100/08-44 Лист8/13-17
Про підвищення кваліфікації працівників 
національної економіки з мобілізаційної підготовки

70
26.01.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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№
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

Міністерство охорони здоров'я

01151/08-28 Лист17/3438
Про ліцензування господарської діяльності з 
медичної практики

71
06.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01030/08-21 Лист7/10-1856
Про розміщення органів державної реєстрації в 
приміщеннях бюро технічної інвентаризації

72
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01076/08-24 Лист7/21-1793
Про забезпечення організації проведення 
поточного технічного огляду вулиць і доріг

73
07.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01090/08-24 Лист7/21-1865
Про моніторинг стану закритої дощової каналізації

74
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01091/08-21 Лист7/10-1964
НАРАДА 15.02.2013
Про участь у нараді

75
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01092/08-24 Лист7/18-1951
Про надання звітності за формою №1 із (річна) у 
сфері інженерного захисту територій населених 
пунктів 

76
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01094/08-24 Лист7/21-1867
Про надання інформації

77
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01095/08-24 Лист7/14-1697
Про складання графіків актуалізації містобудівної 
документації

78
06.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01114/08-27 Лист7/21-1869
Про підготовку проекту Указу Президента України 
щодо відзначення 100-річчя з дня початку Першої 
світової війни

79
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

01115/08-27 Лист7/21-1878
Про надання інформації щодо дослідницької та 
пошукової роботи стосовно визначення невідомих 
військових поховань, а також роботу з увічнення 
пам`яті жертв ВВв

80
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01116/08-24 Лист7/11-1970
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної цільової програми "Питна вода 
України" та Загальнодержавної програми 
реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства

81
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01117/08-24 Лист7/10-1847
Про оновлення персонального складу Національної 
ради 

82
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01121/08-22 Лист7/10-1942
СЕМІНАР-НАРАДА 28.02.2013
Про участь у семінарі-нараді

83
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01129/08-24 Лист7/20-1684
Про індекси споживчих цін (тарифів) на 
житлово-комунальні послуги

84
06.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01194/08-24 Лист7/20-2059
Про заслуховування балансових комісій 
(22.02.2013)

85
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01196/08-24 Лист7/6-1660
Про протокол № 1 селекторної наради від 
29.01.2013

86
06.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01217/08-24 Лист7/6-2156
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 21.02.2013
Про участь у засіданні колегії

87
14.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01233/08-34 Лист7/21-2170
Про надання інформації щодо очищення зливових 
каналізаційних та дренажних систем населених 
пунктів та ремонту дорожнього покриття

88
14.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

Міністерство соціальної політики

01031/08-37 Лист63/0/15-13/014
Про пропозиції щодо кандидатур на призначення 
довічних державних іменних стипендій громадянам 
України, які зазнали переслідувань за правозахисну 
діяльність

89
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01065/08-30 Лист1405/0/14-13/57
Про надання інформації щодо трагічного випадку у 
сім`ї Сувіги

90
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01070/08-29 Лист41/0/15-13/57
Про отримання бланків посвідчень для 
багатодітних сімей

91
28.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01111/08-35 Лист108/039/97-13
Про надання роз`яснень щодо покриття витрат на 
виплату та доставку пенсій, призначених на 
пільгових умовах

92
06.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01122/08-29 Лист67/0/15-13/56
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ЖІНОК 01.03.2013
Про участь у Форумі

93
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01193/08-35 Лист1539/0/14-13/18
Про День соціальної справедливості

94
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01214/08-35 Лист1595/0/14-13/57
Про надання інформації щодо стану соціальних 
виплат

95
13.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01063/08-34 Лист69
ПОСТІЙНА МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕБ 
ТА НС
Про вилучення ТОВ "Грін Лайн плюс" із списку 
потенційно-небезпечних об`єктів

96
31.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

12



№
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

01199/08-24 Лист02-0831/35
Про капітальний ремонт систем централізованого 
водопостачання та водовідведення

97
07.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01055/08-37 Лист01522/02-16/01
Про присвоєння почесного звання Камлику Г.І. 

98
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01061/08-20 Лист03/02-19/00332
Про фінансування виконаних робіт з капітального 
ремонту ліфтів за рахунок коштів державного 
бюджету

99
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01082/08-20 ЛистКо 0970-01
Про виділення коштів для придбання житла для 
сімей військовослужбовців

100
08.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01096/08-34 Лист03/02-37/00345
Про загрозу виникнення НС в КУ "МКЛЕ та 
ШМД"

101
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01165/08-20 Лист21234/08-26
Про виконання розпорядження голови ОДА від 
06.04.2012 № 165

102
12.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01168/08-20 Лист02-0852/26
Про сприяння у виділенні коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

103
08.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
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документа

01169/08-20 Лист02-0851/26
Про сприяння у виділенні коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

104
08.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

01172/08-22 Лист01001/02-26-03
Про проведення інвентаризації об`єктів 
газопостачання

105
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01179/08-20 Лист03/02-33/00412
Про фінансування природоохоронних заходів за 
рахунок коштів обласного екофонду у 2013 році

106
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька міська рада

01134/08-22 Лист473/21-24
Про проведення розрахунків за спожиті енергоносії 
бюджетними установами у 2012 році

107
07.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01104/08-10 Депутатське звернення9
ДОР ЯРМОЩУК М.А. (Ємельяненку В.А.)
Про фінансування ремонтних робіт

108
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

01047/08-17 Розпорядження19-р
Про скликання двадцять четвертої позачергової 
сесії обласної ради шостого скликання

109
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01056/08-36 Лист01-26/0133
Про надання відомостей для участі в конкурсному 
відборі на навчання у 2013 році

110
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01166/08-21 Лист02-13/1
ПОСТІЙНА КОІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про фінансування Комплексної програми розвитку 
малого та середнього підприємництва

111
12.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Дніпроспецсталь"

01210/08-37 Лист125-14
Про нагородження Хрисанової Т.Ю, Залізняк І.П.

112
14.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

01132/08-22 Лист001-43/1080
Про ситуацію, що склалася у смт Сепногірськ

113
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01161/08-22 Лист001-44/1083
Про врегулювання договірних відносин з 
Енергодарським міськвиконкомом

114
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01221/08-22 Лист002-43/1211
Про вирішення конфліктної ситуації на постачання 
електроенергії

115
14.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01173/08-37 Лист03-49.2/3362
Про нагородження Перепелкіної Л.О.

116
11.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

01205/08-41 Лист60-265вих13
Про надання інформації щодо розроблення 
Регіональної програми розвитку  водного 
господарства та екологічного оздоровлення 
басейну річки Дніпро

117
14.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01081/08-22 Лист1/10-01-106
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про погодження розміру автостаційного збору

118
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01097/08-32 Лист33
ТОВ "МРІЯ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо встановлення меж земельної 
ділянки

119
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01127/08-22 Лист01/168
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про постачання скрапленого газу для населення

120
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01160/08-32 Лист01-10/596
ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою

121
08.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01198/08-43 Лист11/01-В
ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "НОРМА"
Про надання інформації щодо видачі ліцензії на 
проведення будівельних робіт ПП "Пара"

122
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01209/08-24 Лист03/01
ТОВ "СМУ-4 ЗАПОРІЖІНВЕСТБУД"
Про надання допомоги у продовжені дії договору 
оренди на водозабезпечення

123
12.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01057/08-37 Лист9/1
ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ ГО "ЧОРНОБИЛЬЦІ 
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про нагородження Білана П.А., Єрмакова С.Ф.

124
30.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01106/08-35 Лист10
ДП "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
"ЗАЗАВТОТЕХНІКА"
Про Всеукраїнську організаційну систему по 
інноваційній роботі з населенням

125
05.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01110/08-29 Лист
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ
Про проведення Звітно-виборчого конгресу

126
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

16
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01131/08-32 Лист12/15-506
ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

127
12.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01136/08-21 Лист27-12/443
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про включення до Переліку об`єктів права 
державної власності

128
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01158/08-18 Лист07/02/1
ОСББ "ДРУЖНИЙ БУДИНОК"
Про вирішення конфліктної ситуації

129
07.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01170/08-20 Лист192/06-01
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про виділення коштів

130
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01171/08-20 Лист193/06-01
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про виділення коштів

131
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01225/08-21 Лист02-11
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСВІТА" 
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про виділення приміщення для Запорізької 
"Просвіти"

132
05.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01228/08-21 Лист12/02/1
ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДРУЖНІЙ 
БУДИНОК"
Про вирішення конфліктної ситуації

133
12.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

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

01229/08-32 Лист02-30/199
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗОР
Про оформлення земельної ділянки в постійне 
користування

134
13.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші сільськогосподарські організації

01155/08-23 Лист5
ТОВ "АГРОФІРМА СЛАВУТИЧ"
Про виділення насіннєвого матеріалу, добрив

135
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші транспортні організації

01125/08-22 Листб/н
ПП "РЕЙС"
Про затвердження паспорту автобусного маршруту

136
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Об'єднання "Запоріжжяліс"

01215/08-20 Лист01-08/154
Про виділення коштів

137
31.01.2013від

№
від 15.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласний військовий комісаріат

01077/08-27 Лист126
Про проведення 19.02.2013 "Уроку мужності"

138
11.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Облсанепідстанція

01159/08-28 Лист287
Про захворюваність на ГРВІ

139
01.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОСПП "Потенціал"

01083/08-22 Лист43-р
Про створення пілотного проекту 

140
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

01174/08-37 Лист8/289
Про нагородження Павелко Г.М., Краснокутської 
В.П.

141
14.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади
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

01156/08-20 Лист55
ОРІХІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ
Про проведення оплати

142
08.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА

01197/08-29 Лист31-1088/0/2-13
КОНФЕРЕНЦІЯ 26.02.2013
Про участь у конференції

143
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Івано-Франківська ОДА

01074/08-29 Лист148/0/2-13/01-14
Про оздоровлення дітей

144
07.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01037/08-15 Лист32-07.2/83
Про пропозиції Національного конкурсу 
"Благодійна Україна"

145
07.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01038/08-15 Лист04-01/106
Про розгляд звернень громадян в рамках 
телевізійного проекту  "Діалог з країною"

146
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01084/08-15 Лист02-01/398
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю ст.3 Указу 
Президента України від 18.12.2007 №1228

147
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01189/08-15 Лист04-01/112
(С.Ларін) Про надання інформації щодо 
фінансування робіт з інвентаризації земель

148
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01190/08-15 Лист02-01/425
(С.Льовочкін) ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В.Ф.ЯНУКОВИЧА 
01.03.2013
Про участь у прес-конференції

149
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
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

01191/08-15 Лист22-02/139
(В.Ханюк) Про надання інформації щодо розгляду 
звернень громадян

150
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01213/08-15 Лист04-01/122
(С.Ларін) Про звернення депутатів 
Володимирівської сільської ради

151
13.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

01058/08-20 Лист01-01-27/1/0132
Про виділення коштів

152
05.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01180/08-36 Лист01-20/0221
Про погодження звільнення Скрипника С.В.

153
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01200/08-24 Лист01-01-17/0158
Про стан фінансування розроблення містобудівної 
документації

154
12.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

01175/08-37 Лист01-16/0133
Про нагородження Брезицької Р.В., Скоропадської 
Л.Ф.

155
11.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Ленінська райадміністрація

01145/08-37 Лист01/01-26/0291
Про нагородження Примостко Ю.В.

156
13.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01078/08-37 Лист03-02/05-к
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"  Артеменко Л.С.

157
04.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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№
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

01079/08-37 Лист03-02/04-к
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Тонкоштан Л.І.

158
04.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01080/08-37 Лист03-02/03-к
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Кузьміній О.О.

159
30.01.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01178/08-22 Лист03-12/0090
Про вирішення питання забезпечення якісного 
електропостачання населених пунктів району

160
08.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01177/08-20 Лист01-21/0141
Про перерозподіл коштів

161
11.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01176/08-20 Лист01-20/0287
Про погашення кредиторської заборгованості

162
08.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01206/08-36 Листб/н
Заява на відпустку Онишка О.В.

163
13.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01059/08-36 Лист01-07/26/0185
Про погодження призначення Синицина С.В.

164
11.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

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

01064/08-20 Лист88
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про фінансування реконструкції

165
11.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01219/08-22 Лист43
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ремонту дороги

166
12.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01220/08-22 Лист44
ЛЮБИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ремонту комунальних 
доріг

167
12.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01226/08-32 Лист61
МОРДВИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання дозволу на розробку землеустрою

168
07.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

01099/08-20 Лист07.2/09/102-1300
Про стан використання субвенцій у 2013 році

169
07.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01162/08-20 Лист09.2-08/71-1382
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

170
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01163/08-20 Лист09.2-08/72-1488
Про направлення розпорядження про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

171
12.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління МНС України в Запорізькій області
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№
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

01113/08-37 Лист01/5-1/435
Про нагородження Павленка А.О. (інші)

172
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

01227/08-21 Лист04-19/226
Про аналіз здійснення дій в порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно

173
11.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01231/08-21 Лист13-19/1106
Про зміни у законодавстві про банкрутство

174
14.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна податкова адміністрація

01164/08-20 Лист65/9/05-013
Про пропозиції по виконанню Програми 
профілактики правопорушень в 2013 році

175
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інспекція праці у Запорізькій області

01222/08-35 Лист01-06/0794
Про результати перевірки "ПП Граніт-Запоріжжя"

176
13.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

01062/08-21 Лист02-05-01000
Про включення бази відпочинку "Альбатрос" до 
переліку об`єктів, що підлягають приватизації

177
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01224/08-21 Лист02-11-01048
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
нормативних актів

178
08.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Регіональний фонд підтримки підприємництва

01204/08-21 Лист02/83
Про звернення на телефонну "гарячу" лінію 
13.02.2013

179
14.02.2013від

№
від 14.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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Управління внутрішніх справ

01109/08-20 Лист19/2-304/Рб
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ОХОРОНИ
Про виплату заробітної плати особовому складу 
ДСО

180
07.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01232/08-41 Лист5/492
Про надання інформації щодо фінансування 
передбаченого субвенцією 2761520

181
15.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Управління ДАІ

01223/08-22 Лист10/11-107
Про стан забезпечення безпеки дорожнього руху на 
території Запорізької області

182
12.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

01153/08-36 Лист59/ТО0810-13
Про надання інформації щодо потреб у направленні 
держслужбовців на навчання

183
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

01060/08-36 Лист208/03-04
Про створення структурного підрозділу з питань 
екології та природних ресурсів

184
07.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01098/08-32 Лист216/07
Про перелік власників відходів

185
12.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01152/08-45 Лист215/04
Про пропозицію до порядку денного чергової сесії 
обласної ради

186
11.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01207/08-32 Лист219/04
Про подання на сесію обласної ради

187
14.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01208/08-32 Лист223/07
Про розгляд і затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

188
14.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

01211/08-32 Лист02-01/378
Про надання інформації

189
12.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

01135/08-37 Лист0308.04-15
Про присвоєння почесного звання України 
Митрофановій Т.Г., Щербині Л.А.

190
12.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

01033/08-39 Постанова21
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року   № 66

191
07.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

01034/08-39 Постанова22
Про зміни в складі територіальних виборчих 
комісій, що здійснюють підготовку та проведення 
місцевих виборів

192
07.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура

01053/08-41 Лист19-р
Про звернення Невзорової О.В. щодо оренди 
приміщень в ЗОШ " ! ФОП Романовською Я.О.

193
05.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Державна архівна служба України

01072/08-27 Лист02/231
Про Методичні рекомендації для розроблення 
положень про державний архів області

194
18.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна виконавча служба України

01105/08-20 Лист3-14/34/89
Про погашення заборгованості по заробітній платі

195
07.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

01048/08-22 Лист197-4/07/44-13
Про надання інформації щодо відведення земель 
водного фонду для торговельного мореплавства

196
05.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

01071/08-35 Лист1116/0/7.1-6/6/1
Про стан виробничого травматизму в АПК, 
соціально-культурній сфері та деревопереробній 
промисловості

197
04.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

01050/08-46 Лист451/01/24-13
Про виконання державної програми щодо 
забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

198
05.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01052/08-22 Лист282/3/5.4-6
Про надання переліку об`єктів  будівництва, 
реконструкції,  капітального ремонту та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах

199
31.01.2013від

№
від 11.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

01103/08-20 Лист536/20/6
Про погодження кошторисів на капітальний ремонт 
об`єктів соціальної сфери

200
11.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01218/08-32 Лист483/20/6
Про надання інформації по проектам цільових 
екологічних(зелених) інвестицій

201
11.02.2013від

№
від 15.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

01067/08-27 Лист24/50/6-13
Про стажування у Сполучених Штатах Америки

202
08.02.2013від

№
від 11.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

01157/08-24 Лист324/01-07-07
Про надання інформації щодо ліцензіатів у сфері 
теплопостачання

203
04.02.2013від

№
від 13.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

01088/08-36 Лист20/96/22-13
Про надання інформації

204
07.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

01102/08-21 Лист10-24-1384
Про прискорення прийняття до комунальної 
власності державного житлового фонду

205
04.02.2013від

№
від 12.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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