
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.02.13 по 22.02.13

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
Комітети Верховної Ради України

01269/08-10 Депутатське звернення04-24/13-127
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації щодо оптимізації мережі 
бюджетних установ

1
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

01400/08-10 Депутатський запит429/02-5141
(О.В.Ляшко) Про надання матеріальної допомоги 

2
14.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01401/08-10 Депутатське звернення429/02-5/66
(О.В.Ляшко) Про надання матеріальної допомоги 

3
14.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01402/08-10 Депутатське звернення429/02-5037
(О.В.Ляшко) Про надання матеріальної допомоги 

4
06.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

01279/08-37 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ГО "СОЮЗ 
ЧОРНОБИЛЬ"
Про нагородження Голуба В.М.

5
18.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші кореспонденти



№
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

01273/08-24 ЛистН-21/63
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про проведення комплексу робіт про приведення у 
належний стан територій прилеглих до смуги 
відводу залізниці 

6
18.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01277/08-24 Лист113/05.2.
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ
Про капітальний ремонт систем водопостачання

7
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01280/08-43 Лист2а-5133/10/0870
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про ухвалу на апеляційну скаргу Крайової Ю.В.

8
25.05.2012від

№
від 18.02.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01289/08-41 Лист3-305/13-66
ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про надання інформації щодо осіб, які  звертались 
до лікувальних закладів охорони здоров`я з 
приводу тілесних ушкоджень, заподіяних, за їх 
повідомленнями, працівниками міліції

9
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01317/08-37 Лист01-02-13
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Компанієць Н.П.

10
08.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01342/08-24 Лист00727/0/2-13
ПАТ "КИЇВМІСЬКБУД"
Про участь у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

11
13.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01343/08-27 Листб/н
ТОВ "ФІРМА "ІНТЕРХОББІЕКСПО"
Про співробітництво

12
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

2



№
з/п

Джерело  інформації 
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01396/08-34 Лист68
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ КНИШЕВСЬКА 
Т.С.
Про створення комісії з подальшого використання 
об`єкту цивільної оборони

13
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01397/08-21 Лист52
ОРГКОМІТЕТ 8-ГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З`ЇЗДУ 
ЯКОСТІ
Про проведення 8-го Всеукраїнського з`їзду якості 
23.05.2013 р.

14
14.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01414/08-24 Лист01-08/42
ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ
Про водогосподарську та водоохоронну діяльність 
в області

15
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Посольства

01419/08-13 ЛистК9/2013
ПОСОЛЬСТВО ФІНЛЯНДІЇ В УКРАЇНІ
Про візит до м. Запоріжжя 08-09.04.2013

16
21.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01292/08-45 Лист0245
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 14.02.2013

17
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01293/08-45 Лист0253
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 15.02.2013

18
16.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01294/08-45 Лист0256
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 16-17.02.2013

19
18.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01410/08-45 Лист0274
Про звернення, які надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 11-17.02.2013

20
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

3



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації
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01415/08-45 Лист0286
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 19.02.2013

21
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01234/08-03 Постанова109
Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 
році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на капітальний ремонт систем 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

22
11.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01235/08-03 Розпорядження64-р
Про затвердження плану заходів з виконання у 
2013 році Національної програми сприяння 
розвитку малого підприємництва  в Україні

23
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01236/08-04 Витяг з протоколуВП 12
(М.Азаров) 10.10. Рішення з окремих питань щодо 
посилення роз`яснювальної роботи створити та 
розмістити соціальну рекламу

24
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01237/08-04 Протокол наради 
(засідання)

6897/0/1-13
Про координацію дій центральних та місцевих 
органів виконавчої влади під час пропуску повені 
та сходження криги у 2-13 році, т також утворення 
відповідного міжвідомчого оперативного штабу

25
16.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01238/08-09 Доручення0370-04/13
(К.Грищенко) Про реалізацію національного 
проекту "Вчасна допомога"

26
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01239/08-09 Доручення5460/1/1-13
(О.Вілкул) Про реформування 
санаторно-курортного та туристичного сектору

27
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01240/08-09 Доручення1330/195/1-11
(Ю.Бойко) Про аварійність та виробничий 
травматизм

28
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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01241/08-09 Доручення61215/64/1-11
(Ю.Аністратенко) Про продовження виконання 
аб.4 п.2 ст.1 Указу Президента України від 
16.12.2011 № 1163

29
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01242/08-09 Доручення5433/1/1-13
(Ю.Бойко) Про врахування збитків минулих років

30
16.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01243/08-09 Доручення6471/1/1-13
(М.Азаров) Про удосконалення організації 
взаємодії центральних органів виконавчої влади з 
місцевими органами влади

31
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01296/08-23 Телеграма37-13-1-11/3323
Про проведення наради 22.02.2013

32
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01305/08-03 Розпорядження74-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
проведення у 2013 році в Україні Року дитячої 
творчості

33
04.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01307/08-09 Доручення6396/1/1-13
(М.АЗАРОВ) Про підготовку та проведення заходів 
з нагоди Дня соціальної справедливості

34
16.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01308/08-09 Доручення5840/1/1-13
(О.ВІЛКУЛ) Про виділення коштів із Державного 
бюджету України на 2013 рік

35
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01361/08-03 Постанова113
Про внесення змін до Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на придбання витратних матеріалів для 
закладів охорони здоров`я та лікарських засобів для 
інгаляції анестезії

36
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
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Джерело  інформації 
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01364/08-09 Доручення7033/0/1-13
(О.Лукаш) Про інформацію щодо роботи із 
зверненнями громадян у 2012 році

37
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01365/08-09 Доручення16633/47/1-10
(М.Азаров) Про технічну інвентаризацію захисних 
споруд цивільного захисту

38
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01366/08-09 Доручення9348/173/1-08
(Ю.Аністратенко) Про забезпечення містобудівної 
документацією регіонів України

39
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01367/08-09 Доручення1537/24/1-13
(О.Вілкул) Про перенесення терміну подання 
проекту Закону України про засади державної 
регіональної політики

40
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01368/08-09 Доручення3933/1/1-13
(С.Арбузов) Про виділення коштів на будівництво 
автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. 
Запоріжжя

41
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01369/08-09 Доручення3199/1/1-13
(С.Арбузов) Про виділення субвенцій з Державного 
бюджету України на погашення заборгованості за 
2012 рік

42
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01370/08-09 Доручення7394/0/1-13
(О.Лукаш) Про надання інформації щодо стану 
виконання доручень Президента України та рішень 
Комітету з економічних реформ за 2011-2013 роки

43
20.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01371/08-49 Доручення243/1/1-13-ДСК
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (04-10.02.2013)

44
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01388/08-09 Доручення3921/1/1-13
(С.Арбузов) Про погіршення 
фінансово-економічного стану на ПАТ "АЗМОЛ" 

45
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ 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

01389/08-09 Доручення3919/1/1-13
(С.Арбузов) Про фінансування реконструкції 
Палацу спорту "Юність" у м. Запоріжжя в рамках 
Державної соціальної цільової програми "Хокей 
України" у 2013 році

46
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01390/08-09 Доручення3178/1/1-13
(С. Арбузов) Про виділення коштів на погашення 
кредиторської заборгованості за 2012 рік

47
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01391/08-09 Доручення3917/1/1-13
(С.Арбузов) Про виділення коштів на медичне 
обладнання, санітарний автотранспорт та 
централізовану диспетчерську

48
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01392/08-09 Доручення3926/1/-13
(С. Арбузов) Про впровадження Національної 
кадастрової системи та реєстрації земельних 
ділянок

49
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01393/08-09 Доручення3173/1/1-13
(С. Арбузов)  Про податкову базу

50
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01394/08-09 Доручення6809/1/1-13
(М.Азаров) Про спільне звернення з питання 
подолання депресивності міст обласного значення

51
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01405/08-09 Доручення25083/32/1-11
(Ю.Авксентьєв) Про надання інформації щодо 
результатів проведення позачергових, проміжних, 
повторних чи перших виборів

52
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання виборів та референдумів 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01425/08-09 Доручення7694/0/1-13
(К.Грищенко) Про надання інформації щодо 
реалізації положень Закону України "Про екстрену 
медичну допомогу"

53
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01426/08-09 Доручення5331/1/1-13
(С.Арбузов) Про здійснення контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства

54
20.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01427/08-09 Доручення29115/26/1-10
(С.Арбузов) Про підвищення ефективності 
виставково-ярмаркової діяльності в Україні

55
20.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01428/08-09 Доручення7450/0/1-13
(С,Арбузов) Про хід підготовки до проведення 
весняно-польових робіт

56
20.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01429/08-09 Доручення6686/1/1-13
(М.Азаров) Про 8-й Всеукраїнський з`їзд якості

57
20.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01430/08-09 Доручення5310/1/1-13
(Ю.Бойко) Про виведення ВАТ "НДІ 
"Перетворювач" з переліку підприємств, що мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки 
держави

58
18.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

01290/08-24 Лист26-742/1.6-13
Про надання інформації з різниці в тарифах

59
12.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01445/08-35 Лист37-25-2-11/2206
Про погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати працівникам сільського господарства

60
04.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01446/08-23 Лист37-41-11/2563
Про формування державного інтервенційного 
фонду

61
08.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01447/08-45 Лист37-18-4-11/1985
Про надання інформації щодо основних заходів

62
01.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01375/08-33 Лист4203-07/5962-08
Про надання інформації щодо публічного 
висвітлення основних параметрів та переваг 
майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС

63
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01404/08-19 Лист2812-09/5537-08
Про опрацювання проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додаток 2 до Порядку проведення 
оцінки результатів діяльності Ради міністрів АР 
Крим, обласних. Київської та Севастопольської 
міськдержадміністрацій"

64
15.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01268/08-33 Лист51/36-248-784
Про проведення інвестиційного форуму у м. 
Брюссель 

65
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01287/08-25 Лист51/14-210-790
Про надання інформації щодо проведення торгів за 
проектами МФО

66
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01310/08-33 Лист203/17-169-354
Про стан виконання Державної програми співпраці 
із закордонними українцями у 2012 році

67
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01433/08-36 Лист301/16-077-188
Про структурні підрозділи державних 
адміністрацій

68
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01259/08-22 Лист1508/25/10-13
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін у додаток до постанови КМУ від 
25.12.1996 № 1548"

69
12.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01295/08-22 Лист1562/25/10-13
Про надання інформації щодо відшкодування 
витрат транспортними підприємствами за 
перевезення пільгових категорій громадян

70
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01355/08-22 Лист833/45/14-13
Про участь у нараді 21.02.2013

71
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01335/08-22 Лист7/21-2369
Про надання інформації щодо потреби в коштах на 
проведення ремонтних робіт вулиць і доріг 
населених пунктів у 2013 році

72
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01336/08-24 Лист7/9-2406
Про надання інформації  щодо об`єктів будівництва 
щодо використання коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на капітальний 
ремонт систем централізованого водопостачання та 
водовідведення

73
19.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01373/08-21 Лист7/10-2450
Про надання інформації щодо розміщення органів 
державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно

74
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01374/08-21 Лист7/10-2451
Про надання інформації щодо реєстраційних книг, 
що знаходяться в БТІ

75
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01376/08-24 Лист7/7-2422
Про визначення уповноваженого органу для 
включення до мережі розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів

76
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01406/08-24 Протоколб/н
Протокол  № 8 наради Міністра Мінрегіону з 
головою Запорізької ОДА щодо проблемних 
питань розвитку регіонів, розв`язання яких 
потребує особливої уваги керівництва держави

77
21.01.2013від

№
від 21.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01435/08-24 Лист7/10-2577
Про надання кандидатури до складу Міжвідомчої 
ради

78
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01436/08-24 Лист7/9-2616
Про надання інформації щодо водозаборів 
централізованого водопостачання

79
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01438/08-24 Лист7/15-1989
Про рівень заробітної плати при визначенні 
вартості будівництва

80
11.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01439/08-33 Лист7/12-2202
Про надання інформації щодо продовження 
співпраці між областями України та Литовськими 
регіонами

81
14.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01448/08-24 Лист7/20-2131
 Про надання інформації щодо змін  тарифів на 
житлово-комунальні послуги

82
14.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01262/08-35 Лист70/0/15-13/04
Про потребу у видатках на утримання органів та 
установ соціального захисту у 2013 році

83
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01263/08-35 Лист69/0/15-13/021
Про територіальні (місцеві) програми зайнятості 
населення на період до 2017 року

84
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01264/08-30 Лист62/0/15-13/57
Про затвердження регіональних програм із 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування 

85
07.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

11
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01288/08-30 Лист739/0/14-13/57
Про постанову КМУ від 03.01.2013 № 3

86
23.01.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01330/08-35 Протокольне рішенняб/н
Протокольне рішення селекторної наради з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати

87
05.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01423/08-35 Лист88/0/15-13/039
Про проведення селекторної наради

88
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство юстиції

01261/08-41 Лист12408-0-4-12/6.1
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної цільової програми 
реформування Державної кримінально-виконавчої 
служби України на 2013-2017 роки"

89
08.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01421/08-20 Лист02-1038/26
Про виділення коштів

90
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Василівський міськвиконком

01316/08-37 Лист02/01-1238
Про нагородження Варка О.А.

91
05.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01424/08-37 Лист01/02-16/00476
Про нагородження Стадніченка В.В. (інші)

92
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

12
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01351/08-22 Лист04-0983/35
Про надання дозволу Бердянським МРЕМ 
узгодження технічних умов та проектної 
документації для встановлення індивідуальних 
приладів обліку електроенергії в гуртожитках

93
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

01244/08-17 Розпорядження20-р
Про внесення змін до додатка до рішення обласної 
ради від 23.12.2010 №49 "Про закріплення 
депутатів Запорізької обласної ради шостого 
скликання за містами обласного значення, 
районами м. Запоріжжя та районами області"

94
12.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01245/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)17
Про внесення змін до Програми, яка затверджена 
рішенням обласної ради від 31.05.2012 №4 "Про 
Програму забезпечення Запорізької області 
продовольчим зерном та борошном на 2012 рік" (зі 
змінами)

95
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01246/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про внесення змін до Програми, яка затверджена 
рішенням обласної ради від 23.02.2012 №7 "Про 
Програму розвитку сільського господарства 
Запорізької області на 2012-2013 роки"

96
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01247/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)13
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.02.2011 №15 (зі змінами та доповненнями)

97
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01248/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)12
Про внесення змін до Комплексної обласної 
програми з оздоровлення та відпочинку дітей, 
підтримки сім`ї, молоді, гендерного паритету та 
протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 24.11.2011 №8

98
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

13
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01249/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)3
Про Програму розвитку культури Запорізької 
області на 2013-2017 роки

99
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01250/08-17 Рішення2
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 17.11.2010 №5 "Про обрання постійних 
комісій Запорізької обласної ради" (зі змінами)

100
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01251/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку культур національних меншин у 
Запорізькій області на 2013-2017 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.12.2012 №7

101
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01252/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)5
Про внесення змін до Програми розвитку 
рекреаційно-курортного комплексу та туризму в 
Запорізькій області на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
23.12.2010 №14

102
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01253/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)7
Про внесення змін і доповнень до Програми 
розвитку дорожнього господарства Запорізької 
області на 2013 рік, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24.12.2012 №24

103
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01254/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін і доповнень до Програми 
містобудівного розвитку Запорізької області на 
2007-2012 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 22.02.2007 №9 (зі змінами)

104
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01255/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)20
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку науково-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області на 
2011-2014 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 23.12.2010 №10 (зі змінами)

105
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

14
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01256/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про внесення змін до Програми реформування та 
розвитку житлово-комунального господарства 
Запорізької області на 2010-2014 роки, 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 08.09.2010 №11 в редакції, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 26.05.2011 
№10 (зі змінами)

106
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01257/08-17 Рішення6
Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та 
раціональне використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2013 році

107
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01258/08-17 Лист14
Про обставини не переробної сили у 2012 році в 
сільськогосподарських підприємствах області

108
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01291/08-17 Лист0553/01-17
Про надання інформації щодо закупівлі 
комунальними установами та закладами продуктів 
харчування

109
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01301/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)26
Про внесення змін та доповнень до Регіональної 
програми підвищення енергоефективності 
Запорізької області на 2010-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
12.11.2010 №4 зі змінами

110
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01302/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)22
Про внесення змін до Обласної програми 
патріотичного виховання молоді на 2012-2016 
роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної 
ради від 24.11.2011 №10

111
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

15
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01303/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)24
Про внесення змін до Обласної цільової програми 
"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ" 
на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 23.02.2012 №12

112
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01304/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про внесення змін до обласної Програми з 
реалізації Конвенції ООН про права дитини на 
2011-2016 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 23.12.2010 №12

113
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01318/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)8
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 27.09.2011 №4 зі змінами та 
доповненнями

114
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01319/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)9
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 31.05.2012 №10 (зі змінами)

115
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01320/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про внесення змін до Програми з надання цільової 
фінансової підтримки громадянам на первинний 
внесок для отримання іпотечних житлових кредитів 
на будівництво чи придбання доступного житла на 
території Запорізької області за рахунок коштів 
обласного бюджету на 2012 рік, затвердженої 
рішенням обласної ради від 16.08.2012 №3

116
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

16
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01321/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)18
Про внесення змін до обласної Програми 
підвищення якості та ефективності виконання 
представницьких та управлінських функцій 
місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування на території Запорізької 
області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 22.11.2012 №15 

117
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01322/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)21
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку козацтва в Запорізькій області на 
2011-2014 роки, затвердженої рішенням обласної 
ради від 23.12.2010 №9

118
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01323/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення змін до програми "Стратегія 
залучення інвестицій в економіку Запорізької 
області на 2009-2015 роки", затвердженої рішенням 
обласної ради від 29.10.2009 №8 зі змінами

119
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01324/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)27
Про внесення змін і доповнень до Програми 
заохочення народжуваності в Запорізькій області 
на 2008-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 28.02.2008 №5 

120
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ паперовий паперова

01325/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)28
Про внесення змін і доповнень до Програми з 
проведення нормативної грошової оцінки земель у 
Запорізькій області на 2008-2013 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.06.2008 №4 зі змінами 

121
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01326/08-17 Рішення29
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 24.12.2012 №27 "Про обласний бюджет на 
2013 рік"

122
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Дніпроспецсталь"

17
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01444/08-37 Лист125-14
Про нагородження Хрисанової Т.Ю.

123
14.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

01300/08-22 Лист007-41/1286
Про узгодження прогнозованого балансу 
споживання електричної енергії на березень 2013 
року

124
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01333/08-26 Лист33
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І 
НАУКИ 
Про вирішення конфліктної ситуації

125
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ДП "Запорізький  облавтодор"

01313/08-37 Лист10/175
Про нагородження Семенюк Т.В.

126
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

01272/08-24 Лист30/ТО
Про вирішення питання по прибиранню 
несанкціонованих звалищ

127
18.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01380/08-22 ЛистДНМІ-61
Про стан справ з використанням вагонів у січні 
2013 року

128
07.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01331/08-22 Лист301
ПАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про затвердження питомих витрат палива, 
теплоенергії та електроенергії на 2012 рік

129
13.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01357/08-32 Лист555
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ" БЕРДЯНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів у 2013 році

130
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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01360/08-22 Лист215
ТОВ "НВФ "МІДА.ЛТД."
Про узгодження питомих витрат природного газу 
теплової та електричної енергії

131
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01385/08-37 Лист340
ТОВ "ВЕРДА"
Про нагородження Горбенка І.І.

132
20.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01422/08-22 Лист129
ТОВ "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електроенергії

133
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01283/08-27 Лист79-09/101
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ПРОГРЕС"
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
Лотарєва В.О.

134
18.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01284/08-32 Лист125
ФІЛІЯ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення державної екологічної експертизи

135
18.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01297/08-37 Лист40/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Очерет Ж.Г., Сотника М.О.

136
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01315/08-21 Лист26
СДЮШОР СПОРТИВНИЙ КЛУБ "МЕТАЛУРГ"
Про надання статусу "Комунальний заклад"

137
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01340/08-26 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ
Про фінансування викладання предметів 
духовно-морального спрямування

138
19.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова
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01341/08-32 Лист254
ТОВ "РЕМОННДІС ЗАПОРІЖЖЯ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

139
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01354/08-45 Лист56
КУ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
МЕДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ" 
ЗОР
Про участь у мітингу, присвяченому відкриттю 
меморіальної дошки Кікеєвій О.А.

140
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01356/08-21 Лист1/19
ЄВРЕЙСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про передачу Бердянській єврейській общині 
приміщення караїмської кінаси

141
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01358/08-29 Лист100
СДЮШОР "МОТОР-СІЧ" З ПЛАВАННЯ ТА 
СТРИБКІВ У ВОДУ
Про встановлення юридичного статусу СДЮШОР 
"Мотор-Січ"

142
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01359/08-29 Лист27/02
СДЮШОР ПО ФУТБОЛУ ФК "МЕТАЛЛУРГ"
Про включення СДЮШОР з футболу ФК 
"Металург"до переліку об`єктів спільної власності 
територіальних громад

143
14.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01387/08-32 Лист16
ФОП МЕДИНСЬКИЙ М.І.
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

144
18.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01408/08-27 Лист94
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про проведення засідання постійно діючої комісії

145
13.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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01420/08-20 Лист080/01-11
ЗРУ ДЕРЖВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про перерахування кредитів

146
21.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Колективні сільськогосподарські підприємства

01382/08-23 Лист54
СВК "РОСІЯ"
Про виділення дотації за приріст поголів`я корів 
власного відтворення

147
15.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Науково-дослідні, проектні інститути та організації

01338/08-22 Лист89
ВАТ "НДІ "ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про результати зустрічі з представниками ПАТ 
"Завод "Перетворювач"

148
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Облводгосп

01441/08-45 Лист16/471
Про включення до переліку проекту рішення

149
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Облпрокуратура

01271/08-41 Лист07/1/1-74-13
Про звернення НДУ Зубчевського О.П. стосовно 
Єфімової В.В.

150
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01344/08-27 Лист66
ТЕРВІДДІЛЕННЯ ВГО "АСОЦІАЦІЯ 
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ" В 
ЗАПОР.ОБЛ.
Про розміщення інформації на офіційному сайті 
ОДА

151
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01381/08-35 Лист209
ЗООВМГО ІНВАЛІДІВ З ВАДАМИ ЗОРУ 
"ГЕНЕРАЦІЯ УСПІШНОЇ ДІЇ"
Про співробітництво

152
17.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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01383/08-38 Листб/н
ЗОГО "СОЮЗ ЗАХИСТУ ОШУКАНИХ 
ВКЛАДНИКІВ ТА ПОЗИЧАЛЬНИКІВ"
Про поновлення роботи міжвідомчої робочої 
комісії у 2013 році

153
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01440/08-27 Лист41/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення телемарафону "Пам`ять"

154
22.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

01276/08-22 Лист5/254
Про поточні ціни на матеріальні ресурси

155
11.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Спортивні товариства

01332/08-29 Лист09
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГОРЕЗЕРВУ ПО 
ГАНДБОЛУ
Про переведення СДЮШОР по гандболу у 
комунальний заклад

156
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01348/08-20 Листб/н
КЛУБ ГАРТ
Про надання матеріальної допомоги

157
19.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

01311/08-37 Лист06/298
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Про присвоєння почесного звання Молодиченко 
В.В.

158
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01399/08-37 Лист01-08/301
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ"
Про нагородження Череп А.В.

159
08.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим

01398/08-27 Лист28-39/28
Про проведення фестивалю "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 
СЛОВО"

160
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Чернівецька ОДА

01395/08-33 Лист01.21-65/818
Про розширення співробітництва

161
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01362/08-15 Лист04-01/131
(С.Ларін) Про інформаційно-аналітичну довідку 
про стан роботи зі зверненнями громадян за 
підсумками 2012 року

162
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01363/08-15 Лист53-01/20
(А.Портнов) Про переліки посад абонентів 
урядового зв`язку

163
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01431/08-15 Лист04-01/154
(С.Ларін) Про звернення голови Приморської МГО 
"Русь" Е.І.Главчева щодо надання інформації 
стосовно процедури перейменування м. Приморськ

164
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

01432/08-15 Лист04-01/148
(С.Ларін) Про надання інформації щодо виконання 
ст.6 Указу Президента України від 19.05.2011 № 
588

165
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Президент України

01306/08-02 Указ77/2013
Про відзначення державними нагородами України

166
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ 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

01403/08-08 Доручення1-1/319
Про поліпшення стану реалізації Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіки, 
ефективна держава"

167
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

01442/08-36 Лист199/01
Про погодження призначення Галущак А.Ф.

168
20.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01349/08-24 Лист01-31/254
Про вирішення конфліктної ситуації щодо КП 
"Облводоканал" ЗОР

169
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01314/08-36 Лист01-01-31/0179
Про погодження призначення Грибачова Є.В.

170
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01443/08-37 Лист01-01-31/0198
Про нагородження Чечина В.Ф. (інші)

171
21.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01379/08-20 Лист01-27/0241/1
Про залучення коштів держбюджету

172
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01377/08-20 Лист01-11/0136
Про виділення коштів

173
18.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01378/08-20 Лист01-11/0142
Про проведення розрахунків

174
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01312/08-37 Лист03-02/08-к
Про нагородження Горєвої Н.М., Шкурко Т.О.

175
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01417/08-28 Лист01-29/077
Про надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю

176
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01418/08-28 Лист01-29/076
Про екстрену медичну допомогу

177
19.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

01413/08-22 Лист01-22/0180
Про включення до переліку об`єктів

178
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01274/08-20 Лист01-08/0142
Про виділення коштів

179
06.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01285/08-23 Лист01-20/0192
Про виконання умов форвардного договору ФГ 
"Еталон"

180
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01286/08-23 Лист01-20/0191
Про виконання умов форвардного договору ТОВ 
"Прогрес"

181
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01412/08-36 Лист01-06/0200
Про погодження звільнення Мишастої Т.В.

182
21.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація
25



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

01416/08-20 Лист01-20/0330
Про виділення коштів

183
18.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01350/08-22 Лист61-35/0168
Про поновлення міжміських та приміських 
автобусних маршрутів на перевезення пасажирів

184
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01299/08-32 Лист01-11/0173
Про надання допомоги в вирішенні питання 
повернення виплати податку за використання надр

185
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

01278/08-37 Лист0145/01-15/01
Про присвоєння почесного звання Шереметьєву 
О.В.

186
12.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01327/08-37 Лист0162/01-15/01
Про нагородження Перепелиці В.В. (інші)

187
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01328/08-37 Лист0163/01-15/01
Про нагородження Пресняка І.С. (інші)

188
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

01275/08-20 Лист01-34/84
Про виділення коштів

189
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

01337/08-36 Лист58
БУРЧАЦЬКА СІЛЬРАДА МИХАЙЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про завідувача ДНЗ "Вишенька"

190
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

01384/08-37 Лист14-03.2.1/115
Про нагородження Стадніченка В.В. (інші)

191
20.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент фінансів

01407/08-20 Лист05-19/528
Про результативні показники, затверджені у 
паспорті бюджетної програми за КПКВК 7781010 
на 2013 рік

192
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01411/08-20 Лист06-10/520
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
бюджетних установ і організацій

193
20.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції

01282/08-21 Лист04-19/245
Про стан роботи та забезпечення приміщеннями 
реєстраційних служб Запорізької області

194
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01347/08-21 Лист04-19/1159
Про укладання договорів оренди приміщень

195
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01386/08-21 Лист04-19/257
Про аналіз здійснення дій в порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно

196
18.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна податкова адміністрація

01346/08-33 Лист80/9/15-112
Про іноземні інвестиції

197
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
27



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01334/08-35 Лист01-83/328
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про претензійно-позовну роботу

198
12.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01339/08-35 Лист01-85/340
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про обсяги фінансування підприємств УТОС 
області

199
14.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Регіональний фонд підтримки підприємництва

01281/08-21 Лист02/78
Про діяльність у 2012 році та заходи Програми 
діяльності на 2013 рік

200
11.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

01298/08-36 Лист72/ТО0810-13
Про проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу "Кращий державний службовець"

201
15.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

01345/08-32 Лист236/04
Про проведення засідання робочої групи 27.02.2013

202
18.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01478/08-32 Лист232/07
Про розгляд та затвердження лімітів на утворення 
та розміщення відходів на 2013 рік

203
18.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство автомобільних доріг України

01265/08-22 Лист696/2/10-6-314/0
Про повторне погодження проекту Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про 
місцеві державні адміністрації" щодо 
реформування системи державного управління 
автомобільними дорогами загального 
користування"

204
07.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України
28
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01329/08-32 Лист483/20/6
Про надання інформації по проектам цільових 
екологічних (зелених) інвестицій

205
11.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01352/08-20 Лист621/20-6
Про направлення погодженої кошторисної 
документації

206
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

01409/08-28 Лист0392-04/13
Про національний проект "Вчасна допомога"

207
06.02.2013від

№
від 21.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

01267/08-23 Лист2-5.1-6/771
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 25.02.2013 
Про участь у засіданні 

208
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

01266/08-27 Лист30/50/2-13
Про надання інформації щодо туристичних 
можливостей регіонів та України

209
15.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державне агентство України з управління державними 
корпоративними правами та майном

01353/08-35 Лист15/2-1-113
Про проведення засідання тимчасової комісії з 
питань погашення заборгованості із заробітної 
плати

210
19.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

01270/08-41 Лист07/1/4-63вих-13
Про перевірку додержання і застосування законів 
щодо охорони навколишнього природного 
середовища в межах р. Дніпро

211
13.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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01260/08-36 Лист27/94/22-13
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Державної цільової програми 
розвитку державної служби на період до 2016 року"

212
14.02.2013від

№
від 18.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01309/08-36 Лист24/94/22-13
Про інформування щодо ведення обліку державних 
органів, установ та організацій

213
12.02.2013від

№
від 19.02.2013
№ паперовий паперова

01372/08-36 Лист29/80/22-13
Про зміну процедури подання пропозицій щодо 
присвоєння рангів І-ІІ категорій посад 
держслужбовців

214
14.02.2013від

№
від 20.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01434/08-36 Лист33/80/22-13
Про працевлаштування народних депутатів України 
VI скликання

215
19.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

01437/08-21 Лист10-15-2050
Про упорядкування обліку суб`єктів 
господарювання

216
18.02.2013від

№
від 22.02.2013
№ 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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