
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 11.03.13 по 15.03.13

Ф21-КА
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Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

01815/08-10 Депутатське звернення04-12/12-565
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З 
ОРГЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ
Про звернення голови ГО "Діти війни та люди 
похилого віку" Старкова В.А. щодо капітального 
ремонту у будинку 47/17 по пр. Праці у м. 
Бердянську

1
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01970/08-14 Лист04-11/16-84
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 22.03.2013 
(переносяться)
Про участь у комітетських слуханнях

2
11.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01990/08-14 Лист04-37/13-51005
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 17.04.2013
Про участь у засіданні "круглого столу"

3
11.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

01811/08-10 Депутатське звернення43
НДУ СУХИЙ Я.М.
Про будівництво дитячого спортивного комплексу 
за адресою м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 7а

4
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01812/08-10 Депутатське звернення04-37/30-184
НДУ ЦИБЕНКО П.С.
Про звернення мешканців с. Володимирське 
Запорізького р-ну щодо порушень основних 
принципів місцевого самоврядування

5
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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01813/08-10 Депутатське звернення04-37/21-70
НДУ СУХИЙ Я.М.
Про виділення житла Поваліхіну О.М.

6
05.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

01814/08-10 Депутатське звернення114/1107-13
НДУ ПАВЛОВСЬКИЙ А.М.
Про збереження КУ "Запорізька міська клінічна 
лікарня № 3"

7
04.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01938/08-10 Депутатське звернення03/13-285/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення головного лікаря КУ "Василівська 
ЦРЛ" щодо виділення медичного обладнання

8
06.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01939/08-10 Депутатське звернення03/13-196/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення сільського голови Трудової сільради 
щодо ремонту водопроводів

9
06.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

01773/08-35 ЛистUOP-1.012-1478
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про погодження планів заходів із погашення 
заборгованості із заробітної плати

10
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01774/08-22 Лист92
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про узгодження питання відкриття та закриття 
навігації

11
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01859/08-24 Лист01-08/42
ДУ "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"
Про водокористування

12
19.02.2013від

№
від 12.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

2
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01860/08-36 Лист03/1-2-02/2-206
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо випускників 
інституту

13
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01875/08-33 Лист8-08/17-369
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Про створення організаційно-економічних 
механізмів активізації інноваційно-інвестиційної 
діяльності Запорізької області

14
25.02.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01924/08-32 Листб/н
ПОЧЕСНИЙ ТОРГОВИЙ РАДНИК 
КОРОЛІВСТВА ТАЇЛАНД
Про надання в оренду земельної ділянки

15
21.02.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01927/08-22 Лист7/0403-1
КОМПАНІЯ EIG ENGINEERING
Про програму фінансування проектів виробництва 
енергії з біомаси

16
05.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01947/08-22 Лист250
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ УКРМОРРІЧІНСЕКЦІЇ
Про терміни відкриття та закриття навігації

17
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01948/08-29 Лист524
ФЕДЕРАЦІЯ ГАНДОБОЛУ УКРАЇНИ 
Про розміщення  СДЮШОР по гандболу

18
04.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01956/08-22 Лист255
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
НАРАДА 15.03.2013
Про участь у нараді

19
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01999/08-27 Лист1/139
ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про участь у Національному благодійному 
Великодньому ярмарку (26-29.04.2013)

20
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Посольства

01771/08-33 ЛистКЛ-08-162
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ В 
УКРАЇНІ
Про участь у Міжнародному фольклорному 
фестивалі 19-23.08.2013

21
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01776/08-13 ЛистКЄ 11-11-13/195
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В 
УКРАЇНІ
Про візит Посла РП в Україні 

22
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01858/08-33 Лист61214/10-200-18
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ У ФІНЛЯДСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про експортний потенціал регіону

23
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01952/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ В 
УКРАЇНІ
Про відкриття Консульства Республіки Хорватія у 
м. Донецьк 26.03.2013

24
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

01827/08-13 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФРН В 
ДОНЕЦЬКУ
Про візит до м. Запоріжжя Генерального консула 
14.03.2013

25
11.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

01889/08-21 Лист01-1961/13
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про виділення додаткових приміщень Запорізькому 
окружному адміністративному суду

26
28.02.2013від

№
від 13.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01953/08-43 Лист2а-3270/10/0870(
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття апеляційного провадження по справі

27
12.02.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01780/08-45 Лист0379
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 04.03.2013

28
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01781/08-45 Лист0382
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 25.02-03.03.2013

29
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01782/08-45 Лист0392
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 05.03.2013

30
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01840/08-45 Лист0396
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" у лютому 2013 року

31
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01841/08-45 Лист0403
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 06.03.2013

32
07.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01842/08-45 Лист0408
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 07-08.03.2013

33
09.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01843/08-45 Лист0411
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 09-10.03.2013

34
11.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01903/08-45 Лист0415
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 11.03.2013

35
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01904/08-45 Лист0418
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 04-10.03.2013

36
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання організаційної роботи 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

01957/08-45 Лист0426
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 12.03.2013

37
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01981/08-45 Лист0438
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 13.03.2013

38
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01797/08-03 Постанова139
Про затвердження Порядку державної реєстрації 
(перереєстрації) іноземних інвестицій та її 
анулювання

39
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01798/08-03 Розпорядження102-р
Про затвердження плану заходів щодо проведення 
інституційної реформи у сфері моніторингу та 
контролю державної допомоги суб`єктам 
господарювання

40
04.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01799/08-03 Розпорядження111-р
Про затвердження чисельності громадян України, 
що підлягають призову на строкову військову 
службу, обсягу видатків для проведення призову у 
квітні-травні 2013 року

41
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01800/08-04 Витяг з протоколуВП 15
(М.Азаров) 1. Про проект Державної програми 
активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

42
27.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01801/08-04 Протокол наради 
(засідання)

9688/0/1-13
(С.Арбузов) Про виконання програм будівництва 
доступного житла в регіонах

43
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01802/08-09 Доручення11300/2158/1-12
(Ю.Бойко) Про надання переліку споживачів та їх 
обладнання, для яких має бути встановлена 
екологічна броня

44
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

6
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01803/08-09 Доручення4099/1/1-13
(М.Азаров) Про підвищення рівня виконавської 
дисципліни у сфері зовнішніх відносин

45
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01804/08-09 Доручення3790/3/1-13
(М.Азаров) ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 19.03.2013
Про участь у прес-конференціях

46
07.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01805/08-09 Доручення5543/1/1-13
(С.Арбузов) Про погашення кредиторської 
заборгованості

47
07.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01806/08-09 Доручення8685/1/1-13
(О.Вілкул) Про звільнення від податку на землю

48
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01807/08-09 Доручення1552/6/1-09
(О.Лукаш) Про надання інформації щодо об`єктів 
державної власності, що можуть передаватися в 
оренду

49
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01832/08-04 Протокол наради 
(засідання)

9849/0/1-13
(К.Грищенко) Про реалізацію положень Закону 
України "Про екстрену медичну допомогу"

50
07.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01833/08-09 Доручення9783/1/1-13
(Ю.Бойко) Про надання інформації щодо 
встановлення мінімального розміру статутного 
капіталу, необхідного для забезпечення стабільної 
роботи ліцензіатів

51
07.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01834/08-09 Доручення9978/0/1-13
(М.Азаров) За результатами зустрічі за круглим 
столом з питань проведення профілактичних 
щеплень від 19.02.2013

52
11.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01835/08-09 Доручення7874/1/1-13
(О.Вілкул) Про звернення представників 
громадських організацій Запорізької області щодо 
роботи громадської ради при облдержадміністрації

53
11.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

7



№
з/п

Джерело  інформації 
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01881/08-09 Доручення8598/1/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України "Про відзначення 17-ї річниці Конституції 
України"

54
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01882/08-16 Лист3403/0/2-13
(О.Лукаш) Про звернення Андрівської сільради 
Бердянського р-ну щодо скасування розпоряджень 
голови Бердянської райдержадміністрації від 
28.12.2013 № 879 та № 882

55
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01934/08-09 Доручення10415/0/1-13
(С.Арбузов) За результатами робочих зустрічей  з 
головами облдержадміністрації 10.01-14.02.2013

56
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01935/08-09 Доручення9641/1/1-13
(Ю.Бойко) Про зменшення збитків підприємств 
теплоенергетики

57
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01936/08-09 Доручення10364/0/1-13
(М.Азаров) Про створення Урядової комісії для 
ліквідації наслідків стихії на акваторії Азовського 
моря 

58
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01937/08-09 Доручення20299/130/1-09
(О.Вілкул) Про стан виконання завдань, визначених 
рішенням РНБО від 27.02.2009

59
07.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01974/08-03 Постанова147
Про внесення змін до Регламенту КМУ

60
11.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01975/08-16 Лист3527/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про інформування щодо 
оновленого складу громадської ради

61
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

01976/08-09 Доручення21862/88/1-12
(О.Вілкул) Про фінансування робіт з реконструкції 
злітно-посадкової смуги

62
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01977/08-09 Доручення9640/1/1-13
(М.Азаров) Про виділення коштів на 
реконструкцію палацу спорту "Юність" у м. 
Запоріжжі

63
13.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01978/08-09 Доручення6738/67/1-13
(Ю.Бойко) Про надання інформації щодо 
підготовки Національного плану адаптації до змін 
клімату

64
12.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01883/08-23 Лист37-13-3-12/4985
НАРАДА 15.03.2013
Про участь у нараді

65
13.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

01820/08-32 Лист3313/07/10-13
Про погодження проекту Закону України "Про 
затвердження Загальнодержавної програми 
поводження з відходами на 2013-2020 роки"

66
26.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01821/08-21 Лист3911-05/7364-06
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про режим 
іноземного інвестування" щодо приведення у 
відповідність до Закону України "Про 
адміністративні послуги"

67
01.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

01865/08-36 Лист01/50-0279
Про погодження призначення Сідельникова В.М. 

68
01.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01836/08-33 Лист630/14-110-1272
Про підготовку ХІ засідання МКРМС

69
07.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

9
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01768/08-22 Лист1800/26/10-13
Про надання інформації щодо розробки актів 
законодавства з пільгового перевезення пасажирів

70
20.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01863/08-35 Лист2276/11/10-13
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

71
01.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01909/08-36 Лист1283/45/14-13
Про погодження призначення Бондаренка В.П.

72
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01988/08-22 Лист1410/18/14-13
Про підвищення рівня безпеки руху на залізничних 
переїздах

73
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01826/08-28 Лист04.02-20-9/10/45
Про надання інформації щодо введення в 
експлуатацію перинатального центру

74
15.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01828/08-36 Лист17/5453
Про приведення у відповідність положення про 
структурні підрозділи з питань охорони здоров`я

75
26.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01772/08-21 Лист7/13-3356
Про надання інформації щодо створення центрів 
надання адміністративних послуг

76
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01795/08-24 Лист7/21-3292
Про надання інформації щодо проведення щорічної 
всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте 
довкілля"

77
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01816/08-24 Лист7/9-3582
Про субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам 
на капремонт систем централізованого 
водопостачання та водовідведення

78
11.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10
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01817/08-22 Лист7/21-3533
Про надання інформації щодо кількості працюючих 
у регіоні заводів із виготовлення асфальтобетонної 
суміші

79
07.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01822/08-24 Лист7/17-2978
Про надання роз`яснень для приватних 
забудовників та юридичних осіб

80
27.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01829/08-22 Лист7/21-2930
Про надання інформації щодо ремонту вулиць і 
доріг населених пунктів

81
27.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01854/08-24 Лист7/17-3379
Про комплексну регіональну програму розвитку 
житлового будівництва 

82
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01866/08-24 Лист7/21-2869
Про надання інформації щодо благоустрою 
населених пунктів

83
26.02.2013від

№
від 12.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01868/08-24 Лист7/11-3268
Про участь в інвестиційній програмі Мінрегіону

84
04.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01884/08-24 Лист7/6-3668
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 14.03.2013
Про участь у селекторній нараді

85
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01931/08-24 Лист7/15-3693
Про створення комунальних експертних 
організацій

86
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01955/08-24 Лист7/15-3754
Про надання інформації щодо розроблення та 
затвердження Порядків залучення замовників 
будівництва до пайової участі

87
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01985/08-24 Лист7/21-3304
Про участь у 1 Міжнародній виставці 09-11.04.2013

88
05.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11



№
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

01986/08-22 Лист7/21-3298
Про участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції 04-05.04.2013

89
05.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01987/08-24 Лист7/21-3373
Про надання послуг з вивезення побутових відходів

90
05.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01993/08-24 Лист7/17-3611
Про перелік об`єктів житлового будівництва

91
11.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01995/08-26 Лист7/19-3762
Про надання інформації щодо забезпечення 
населення шкільними, дошкільними навчальними 
закладами

92
13.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

02000/08-24 Лист7/9-1712
Про участь і Міжнародному конкресі і Технічній 
виставці 01-05.06.2013

93
06.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01867/08-21 Лист96/0/15-13/57
Про реєстрацію земельних ділянок та речових прав 
на нерухоме майно

94
27.02.2013від

№
від 12.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01876/08-30 Лист134/0/15-13/57
Про фінансування у 2012 році заходів, спрямованих 
на реалізацію завдань, визначених Законом України 
"Про Загальнодержавну програму "Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини" на період до 2016 року

95
12.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

01950/08-35 Лист138/0/15-13/10
Про надання пропозицій щодо реалізації заходів з 
будівництва та реконструкції об`єктів соціальної 
сфери

96
14.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01989/08-36 Лист2749/0/14-13/57
Про надання інформації щодо реального стану 
функціонування служб у справах дітей

97
13.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

Міністерство фінансів

01932/08-19 Лист31-03000-07-21/
Про надання переліку регіональних проектів

98
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01778/08-20 Лист01-1245/28
Про виділення коштів

99
28.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01789/08-37 Лист01-1298/23
Про нагородження Шаповалова В.І.

100
04.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01790/08-37 Лист01-1299/23
Про нагородження Іванова Ю.М.

101
04.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01845/08-22 Лист03-1358/27
Про перевезення пасажирів

102
07.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01874/08-20 Лист02-1289/26
Про виділення коштів для погашення 
кредиторської заборгованості

103
04.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

01919/08-20 Лист02-28/1026
Про погашення бюджетної заборгованості місцевих 
бюджетів

104
06.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01791/08-37 Лист02577/02-16/01
Про нагородження Загорського М.І.

105
27.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01837/08-37 Лист01/02-16/00682
Про нагородження Головченка В.М.

106
11.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01886/08-26 Лист01/02-27/00696
Про Запорізький міський дитячий ботанічний сад

107
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01967/08-22 Лист02-13/254-2
Про вирішення питання щодо підприємств групи 
"Автокольорлит"

108
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Оріхівський міськвиконком

01944/08-24 Лист323/01-23
Про включення до переліку об`єктів

109
06.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

01779/08-21 Лист001-1166/41
Про передачу об`єкту нерухомості

110
26.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

01894/08-24 Лист01/02-35/00697
Про Кредитну угоду між ЄБРР і КП "Водоканал" м. 
Запоріжжя від 21.05.1999

111
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

01941/08-10 Депутатське звернення1
ДОР ГАЙТУР М.
Про розміщення зовнішньої реклами

112
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Обласна рада

01839/08-17 Лист01-26/0220
Про проведення перевірки щодо додержання 
трудового законодавства

113
11.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

14



№
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

01979/08-17 Розпорядження33-р
Про скликання двадцять п`ятої сесії обласної ради 
шостого скликання

114
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01885/08-21 Лист03-13/01
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про виконання Комплексної програми розвитку 
малого підприємництва

115
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

01991/08-22 Лист019-44у/2013
Про незадовільний стан розрахунків за спожиту 
електроенергію

116
15.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"

01922/08-32 Лист22/585
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

117
07.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ВАТ "Мотор Січ"

01921/08-22 ЛистУГЕ/08-13005
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

118
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01997/08-37 Лист458/ОК
Про нагородження Котова В.І.

119
15.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

01929/08-32 Лист84/2017922
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

120
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Військові частини

01964/08-37 Лист339
В/Ч 3029 ВВ МВС УКРАЇНИ
Про нагородження Міловідова В.В. (інші)

121
11.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

15



№
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

Галузеві обкоми профспілок

01926/08-28 Лист2
ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕНОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАПОР.ОБЛ."
Про місце профспілки в реформуванні системи 
ШМД

122
06.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ДКП "Водоканал"

01838/08-22 Лист2502
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

123
11.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01914/08-24 Лист2420
Про водопостачання смт. Кушугум та 
с.Малокатеринівка

124
05.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01792/08-32 Лист08-30/5296
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

125
04.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01794/08-22 Лист26-45/4501
Про затвердження питомих норм витрат палива, 
теплової та електроенергії

126
22.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

01871/08-22 Лист01-04
Про Програму розвитку поштового зв`язку 
Запорізької області на 2013-2017 роки

127
04.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01855/08-21 Лист29-139/26
ПАТ "ВІТ"
Про передачу нерухомого майна

128
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01910/08-22 Лист067/98
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про погодженн норм  питомих витрат ПЕР

129
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01923/08-23 Лист18
ТОВ "УК "АГРОСЕРВІС 2000"
Про забезпечення мукою

130
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01930/08-32 Лист100
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

131
04.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01943/08-21 Лист51
ДП МВС УКРАЇНИ "ІНФОРМ-РЕСУРСИ"
Про юридичну адресу підприємства

132
04.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01951/08-32 Лист6
ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК 2013"
Про включення до переліку підприємств

133
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01966/08-32 Лист593
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

134
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01968/08-22 Лист389
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

135
11.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

01846/08-22 Лист96/7
ПРОФКОМ ПАО "АЗМОЛ"
Про ситуацію на підприємстві

136
04.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01849/08-22 Лист22
СЧС "ВЕРА"
Про вирішення конфліктної ситуації

137
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01857/08-36 Лист71/23
ДП "ОКБ "ЕЛМІС"
Про погодження кадрового резерву

138
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
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01895/08-24 Лист47-8/24
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про надання спеціального дозволу на користування 
надрами

139
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01913/08-32 Лист168
ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО
Про погодження проекту щодо відведення 
земельної ділянки

140
06.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01915/08-26 Лист1/085
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
БОТАНІЧНИЙ САД
Про внесення змін до постанови КМУ від 
06.05.2001 № 433

141
28.02.2013від

№
від 13.03.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

01928/08-23 Лист33
ЗАПОРІЗЬКЕ РВ АГРАРНОГО ФОНДУ
Про переміщення зерна

142
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші сільськогосподарські організації

01925/08-23 Лист5
ФГ "НАДІЯ"
Про надання фінансової допомоги

143
06.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Облпрофрада

01870/08-35 Лист01-19/64
Про виконання Регіональної угоди

144
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Облсанепідстанція

01911/08-28 Лист678
Про лист фундації "Громадський рух "Українці 
проти туберкульозу"

145
05.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

01853/08-22 Лист08/335
Про узгодження питомих норм витрат ПЕР

146
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01872/08-24 Лист04/327
Про взаємовідносини з КП Бердянськ водоканал" 
БМР

147
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01847/08-32 Лист5
ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями

148
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01848/08-24 Листб/н
ЗОГО "АКВАРІУС"
Про надання водного об`єкта в оренду

149
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01850/08-32 Лист15
ПОЛОГІВСЬКА  РАЙОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями

150
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01851/08-32 Лист10
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями

151
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01852/08-32 Лист06
ВАСИЛІВСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про надання згоди на користування мисливськими 
угіддями

152
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01877/08-34 Лист19
ЗОРВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА МНС УКРАЇНИ
Про будівництво пам`ятника учасникам ліквідації 
катастрофи на ЧАЕС

153
01.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01878/08-34 Лист01/00245
ЗОО ВГО ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ 
УКРАЇНИ"
Про будівництво пам`ятника учасникам ліквідації 
катастрофи на ЧАЕС

154
05.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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01897/08-27 Лист47
ЗЦКВПВ "ШКОЛА ДЖУР"
Про надання допомоги в проведенні урочистих 
заходів 22.03.2013

155
12.02.2013від

№
від 13.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02001/08-22 Лист67
ЗГО "ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО"
Про Європейський тиждень енергоефективності в 
області

156
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Спортивні товариства

01896/08-21 Лист13
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЮСШ "КОЛОС"
Про створення комунального закладу

157
13.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01954/08-21 Лист7
ДОСШ З УР "СПАС"
Про передачу до комунальної власності

158
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Суди

01770/08-43 Лист0870/11409/12/4
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ТОВ НВФ 
"Технопромекспорт"

159
27.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01905/08-43 Лист0870/2025/12/77
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про зупинення провадження у справі

160
13.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01769/08-15 Лист04-01/229
(С.Ларін) Про участь у співбесіді (13.03.2013)

161
07.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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01808/08-15 Лист03-01/458
(І.Акімова) Про створення обласного 
перинатального центру

162
07.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01809/08-15 Лист03-01/438
(І.Акімова) Про зняття з контролю підп.2 п.3 
Доручення Президента України від23.12.2003 № 
1-1/1697

163
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

01810/08-15 Лист02-01/612
(С.Льовочкін) Про продовження виконання абз.4 
п.1 Рішення Ради регіонів від 19.10.2011 № 
1-1/2387 та абз.2 п.2 Рішення Ради регіонів від 
15.03.2012 № 1-1/600

164
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01971/08-15 Лист02-01/706
(С.Льовочкін) Про інформування щодо виконання 
п.4 Доручення Президента України від 08.06.2011 
№ 1-1/1120

165
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01972/08-15 Лист02-01/701
(С.Льовочкін) Про продовження виконання п.3 
Доручення Президента України від  15.03.2012 № 
1-1/598

166
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Президент України

01880/08-02 Указ122/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Міжнародного жіночого дня

167
07.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01973/08-02 Указ128/2013
Про Національний план дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 
2010-2014 роки "Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава"

168
12.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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01784/08-37 Лист01-45/323
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Паровій Г.А.

169
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01891/08-36 Лист01-46/353
Про погодження звільнення Масалиги Г.П.

170
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01918/08-20 Лист01-23/324
Про збільшення фінансування за КПККВК 7781010

171
05.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

01892/08-36 Лист05-29/0299
Про погодження призначення Дуденко В.А.

172
04.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01965/08-20 Лист05-25/0321
Про виділення коштів

173
12.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

01908/08-37 Лист01-01-31/0236
Про нагородження Шевченка Ф.І.

174
05.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01982/08-37 Лист01-01-31/0261
Про нагородження Голоти Ю.В.

175
13.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01983/08-37 Лист01-01-15/0260
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Мудриченко К.П.

176
12.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01873/08-23 Лист01-13/0261
Про ситуацію на ДП "Світанок"

177
04.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова
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01879/08-36 Лист39/2013-к
Про погодження звільнення Прудкого М.С.

178
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01787/08-37 Лист01-01-30/0229
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Ізбенко С.В.

179
01.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01788/08-37 Лист01-01-30/0228
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Шпутирки Т.І.

180
01.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01900/08-37 Лист01-01-30/0284
Про нагородження Бойка Ю.Г. (інші)

181
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01901/08-37 Лист01-01-30/0273
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Алекян С.Ш.

182
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01969/08-24 Лист01-01-15/0279
Про проходження відкоригованої експертизи 
кошторисної документації

183
11.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01907/08-37 Лист03-02/12-к
Про нагородження Маргаряна С.С.

184
06.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01945/08-32 Лист2515/01-22
Про представника для участі в роботі Комісії з 
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах

185
06.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

01963/08-47 Лист03-12/0141
Про використання обладнання

186
01.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація
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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

01783/08-37 Лист01-23/0111
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Дейнезі О.Є.

187
31.01.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01785/08-37 Лист01-23/195
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Єременко Л.А.

188
19.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01786/08-37 Лист01-23/201
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Романенко Н.Ф.

189
20.02.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01906/08-37 Лист03-34/0206
Про нагородження Бірюкова А.П. (інші)

190
11.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01920/08-23 Лист01-20/02-46
Про укладання форвардно-біржевого контракту 
зерна

191
07.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

01887/08-36 Лист01-35/0364
Про оцінку виконання головним бухгалтером своїх 
повноважень

192
27.02.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

01960/08-37 Лист01-22/0163
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Поляковій С.П.

193
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

01959/08-37 Лист01-22/0162
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Теляманюк С.І.

194
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

01793/08-22 Лист62-35/0213
Про обслуговування приміського маршруту

195
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

01893/08-36 Лист62-35/0219
Про погодження призначення Костюк О.М.

196
07.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01898/08-37 Лист01-11/0175
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Дробоног В.Є.

197
15.02.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01899/08-37 Лист01-11/0174
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Сьомик С.І.

198
15.02.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01902/08-37 Лист01-11/0301
Про нагородження Хоменка В.І. (інші)

199
07.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

01962/08-37 Лист0272/01-15/01
Про нагородження Письменного В.І.

200
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

01984/08-37 Лист0448.04-15
Про нагородження Мішевської Т.В.

201
04.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

01946/08-20 Лист07.2-09/178-223
Про стан використання субвенцій у 2013 році

202
07.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

01775/08-21 Лист04-19/338
Про розміщення органів державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно

203
04.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

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

01949/08-21 Лист04-19/353
Про аналіз здійснених дій в порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно

204
11.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

02003/08-20 Лист08-21-15-15/181
Про сприяння в наданні інформації

205
11.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інспекція праці у Запорізькій області

01777/08-35 Лист01-05/1209
Про роботу інспекції з 01.02 по 01.03.2013

206
07.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

01912/08-35 Лист01-121/591
ЗОВ ФОНДУ СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про обсяги фінансування ЗВП "Неон" УТОГ

207
06.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01916/08-21 Лист04-19/338
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
Про розміщення органів держреєстрації речових 
прав на нерухоме майно

208
04.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01917/08-21 Лист04-19/331
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
Про аналіз здійснених дій в порядку держреєстрації 
речових прав на нерухоме майно

209
04.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01998/08-24 Лист15/0/82-13
УПРАВЛІННЯ НАЦКОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖРЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 
КОМУНПОСЛУГ,...
Про надання реєстру місць видалення відходів

210
14.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства
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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

01856/08-34 Лист01-08/150
Про зведений мобілізаційно-оперативний план 
гасіння лісових пожеж на території області в 2013 
році

211
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

02002/08-21 Лист02-11-01923
Про створення комісії з подальшого використання 
об`єкту цивільної оборони

212
12.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління внутрішніх справ

01940/08-41 Лист8/5-414
Про роботу дільничних пунктів міліції

213
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01992/08-41 Лист62/353
Про профілактику дитячої злочинності

214
15.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01996/08-41 Лист5/867
УДСБЕЗ ГУМВС УКРАЇНИ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про надання копій матеріалів перевірки ТОВ "ЗСМ 
Югкераміка"

215
15.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

01890/08-32 Лист328/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

216
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України

01830/08-41 Лист2/1-115
Про надання інформації щодо шефської допомоги 
ВМС ЗСУ

217
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01831/08-49 Лист59/20-1139дск
Про підготовку та проведення командно-штабного 
навчання 28.03.2013

218
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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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

01825/08-39 Лист21-38-469
Про списання виборчих скриньок

219
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба з питань національної культурної спадщини

01818/08-34 Лист03-928/164
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 26.10.2001 № 
1432"

220
06.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

01864/08-27 Лист1939/0/20-13
Про надання переліку ЗМІ

221
05.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України

01861/08-47 Лист3-6/1880
Про проведення інвентаризації комп`ютерних 
програм

222
06.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба молоді та спорту України

01869/08-29 Лист3.4/1322
Про проведення Всеукраїнського фотоконкурсу 
"Молоде обличчя України"

223
25.02.2013від

№
від 12.03.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

01819/08-34 Лист01-904/213
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 29.03.2001 № 
308"

224
05.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01823/08-35 Лист02-844/264
Про затвердження Регіонального плану 
першочергових заходів з профілактики 
травматизму невиробничого характеру

225
04.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство земельних ресурсів України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01994/08-32 Лист3500/15/6-13
Про утворення на території області територіальних 
органів Держземагенства

226
28.02.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство України з питань кіно

01862/08-27 Лист387/9/26-13
Про надання інформації щодо збереження та 
збільшення кількості кінотеатрів і відновлення 
мережі кіноустановок

227
28.02.2013від

№
від 12.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01796/08-27 Лист1438/27/5
НАРАДА 14.03.2013
Про участь у нараді

228
07.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01888/08-27 Лист1545/27/4
Про висвітлення в ЗМІ щодо особливостей 
використання громадянами документів, що 
засвідчують особу, в які імплантована безконтактна 
інтегральна схема

229
12.03.2013від

№
від 13.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01933/08-27 Лист1559/27/5
ОНЛАЙН-СЕМІНАР 15.03.2013
Про участь в онлайн-семінарі

230
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01961/08-27 Лист1586/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів, у зв`язку з 
відзначенням 1000-річчя Скельного монастиря

231
13.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

01942/08-41 Лист05/3-82вих-13
Про дотримання законодавства щодо використання 
земель прибережних захисних смуг

232
07.03.2013від

№
від 14.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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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

01824/08-36 Лист36/23/22-13
Про надання інформації щодо осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, які звільненні у зв`язку з 
потягнення до відповідальності за корупційне 
правопорушення

233
01.03.2013від

№
від 11.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01980/08-36 Лист38/23/22-13
Про надання інформації щодо подання декларацій 
про майно, доходи, витрати і зобов`язання 
фінансового характеру за 2012 рік

234
05.03.2013від

№
від 15.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України

01844/08-20 Лист18-594
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 13.03.2013
Про участь у засіданні колегії

235
12.03.2013від

№
від 12.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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