
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.04.13 по 19.04.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

03099/08-01 Закон України157-VIII
Про ратифікацію Угоди міх Україною та ЄС про 
внесення змін до Угоди між Україною та 
Європейським Співтовариством про спрощення віз

1
22.03.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03100/08-01 Закон України155-VII
Про внесення зміни до Закону України "Про 
відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом" щодо заборони на 
порушення справ про банкрутство гірничих 
підприємств

2
22.03.2013від

№
від 17.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

03014/08-14 Лист04-37/13-86398
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРАЦІ
Про виконання рекомендацій "круглого столу" на 
тему: "Проблеми забезпечення права на соціальний 
захист вразливих категорій населення"

3
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Народні депутати України

02983/08-10 Депутатське звернення204/02/88
НДУ МІРОШНИЧЕНКО І.М.
Про нерухоме майно Запорізького державного 
обласного радіо

4
09.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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02984/08-10 Депутатське зверненняД-25/286
НДУ ЛИТВИН В.М.
Про звернення Чуб М.М. щодо оприлюднення 
списків громадян, яким були виділені земельні паї в 
КСП "Росія" Великобілозерського р-ну Запорізької 
області

5
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02985/08-10 Депутатське звернення36/346
НДУ ПАЗИНЯК В.
Про дотримання антикорупційних стандартів та 
норм законодавства відносно регіональних 
програм, які стосуються розвитку української і або 
російської культури і мови

6
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03011/08-10 Депутатське звернення04-03/7-944/881
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про звернення гр. Лебедюк В.Ф. щодо виділення 
коштів на її лікування

7
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03012/08-10 Депутатське звернення04-05/5-313
НДУ СИМОНЕНКО П.М.
Про звернення Чуб М.М. щодо оприлюднення 
списків громадян, яким були виділені земельні паї в 
КСП "Росія" Великобілозерського р-ну Запорізької 
області

8
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03013/08-10 Депутатське звернення2/711
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення Боєвої Н.Г. щодо надання 
фінансової допомоги Запорізькому обласному 
осередку Національної спілки композиторів 
України

9
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03022/08-10 Депутатське звернення74
НДУ ДУДКА О.І.  (Запорожченку А.Г.)
Про звернення Роік О.Ію щодо надання допомоги в 
лікуванні її дитини

10
14.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

2
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03023/08-10 Депутатське звернення73
НДУ ДУДКА О.І.  (Запорожченку А.Г.)
Про звернення Муткур А.П. щодо  надання 
допомоги в її лікуванні

11
14.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03130/08-10 Депутатське звернення429/02-5657
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення гр. Тютюнова Л.М. щодо надання 
допомоги в проведенні ремонту його житлового 
будинку

12
03.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03152/08-10 Депутатське звернення288-П
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.  (Запорожченку А.Г.)
Про звернення гр. Чистика П.В. щодо безоплатного 
обстеження та лікування в обласній клінічній 
лікарні

13
11.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03153/08-10 Депутатське звернення292-П
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф. (Запорожченку А.Г.)
Про звернення голови "ТОПО і ОПГ" Авдєєва О.О. 
щодо будівництва міського діалізного центру

14
11.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

03077/08-13 Лист17-02-30-1487
УРЯД ВОРОНЕЖЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про візит делегації 25.04.2013

15
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03129/08-33 Лист20
ПРОЕКТ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Про проведення семінару 28.05.2013

16
11.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03146/08-34 Лист1-18-03/13
ММСГО "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ" МОСКВИ"
ЗАХОДИ, ПРИСВЯЧЕНІ 27-РІЧНИЦІ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС 
24-27.04.2013
Про участь у заходах

17
25.03.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Заявник
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№
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03072/08-32 Листб/н
ФОП НОВИКОВ М.М.
Про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки

18
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03217/08-32 Листб/н
МАРАХОВ Д.Ю.
Про надання дозволу на розробку проекту відводу 
земельної ділянки

19
15.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

03040/08-22 Лист1-01-3780
ДП УКРНТЦ "ЕНЕРГОСТАЛЬ"
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 03-07.06.2013
Про участь у конференції

20
05.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03041/08-29 Лист104/04-2013
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
I V МІЖНАРОДНИЙ  медичний форум "Інновації 
в медицині- здоров`я нації" ( 16-19 квітня 2013р. м. 
Киів) 

21
08.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03043/08-22 Лист88
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 10-14.06.2013
Про участь у конференції

22
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03192/08-21 Лист1.1-688/13-44
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВР З ПРАВ ЛЮДИНИ
Про виділення приміщення

23
16.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03202/08-24 Лист120
ТОВ  "ВРЕМІ 2050"
Про співробітництво з ЗДП "Кремнійполімер"

24
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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03209/08-22 ЛистН-21/157
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію перевезень пільгових категорій 
громадян у внутрішньодержавному та 
міжнародному (дальньому) сполученні

25
15.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські організації

03018/08-38 Лист66
ОРГКОМІТЕТ ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ 
Про співробітництво

26
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03041/08-28 Лист104/04-2013
УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ 
16-19.04.2013
Про участь у форумі

27
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03042/08-27 Лист56/04
СКО-ВЛКСМ
Про Міжнародну естафету "Наша Велика 
Перемога" (15.04-16.04.2013)

28
06.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03080/08-26 Лист41/0413
БО "ФОНД БРАТІВ КЛИЧКІВ"
Про конкурс на участь у літньому освітньому 
таборі "Школа Успіху" Фонду Братів Кличків

29
12.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

03089/08-18 Листб/н
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТ.ПАРТІЇ "МОГУТНЯ УКРАЇНА"
Про вирішення конфліктної ситуації

30
11.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

03182/08-27 Лист7/4-2013
ГО "ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ ГЕННАДІЯ 
ТАТАРЧЕНКА"
Про надання фінансової підтримки

31
16.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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03210/08-34 Лист1/м-02
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у телемарафоні

32
15.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Посольства

03036/08-33 Лист31-306
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

33
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03050/08-33 Лист6161/200-334
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В АНДР
Про  міжнародні тендери

34
14.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

03079/08-43 ЛистК/800/17303/13
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про відкриття адміністративного касаційного 
провадження

35
04.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

03113/08-45 Лист0627
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11.04.2013

36
12.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03114/08-45 Лист0633
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 12.04.2013

37
13.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03115/08-45 Лист0636
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 13-14.04.2013

38
15.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03116/08-45 Лист0642
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 15.04.2013

39
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
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 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03117/08-45 Лист0645
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 08-14.04.2013

40
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03161/08-45 Лист0655
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16.04.2013

41
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03183/08-45 Лист0666
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 17.04.2013

42
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02990/08-04 Витяг з протоколуВП 26
(М.Азаров) 7.8. Рішення з окремих питань щодо 
прискорення проведення поточного ремонту 
автомобільних доріг

43
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02991/08-04 Витяг з протоколуВП 26
(М.Азаров) 7.7. Рішення з окремих питань щодо 
упорядкування меморіалів, пам`ятників, братських 
могил та інших місць поховань загиблих захисників 
Вітчизни

44
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02992/08-04 Витяг з протоколуВП 26
(М.Азаров) 7.6. Рішення з окремих питань щодо 
прибирання територій та проведення робіт з 
благоустрою

45
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02993/08-04 Витяг з протоколуВП 25
(М.Азаров) 7.2. Рішення з окремих питань щодо  
відновлення роботи підприємств, які зупинили 
свою роботу

46
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02994/08-03 Постанова251
Про реорганізацію деяких територіальних органів 
Державного агентства земельних ресурсів

47
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

02995/08-03 Постанова254
Про затвердження Типового порядку організації 
чергування керівників і заступників керівників 
центральних та місцевих органів виконавчої влади 
на робочих місцях у святкові дня для вирішення 
питань, пов`язаних з ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій

48
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02996/08-03 Постанова257
Деякі питання легалізації комп`ютерних програм, 
які використовуються в органах виконавчої влади

49
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02997/08-03 Постанова261
Деякі питання організації оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

50
27.03.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02998/08-09 Доручення13855/1/1-13
(М.Азаров) Про державну політику щодо місцевого 
самоврядування та соціально-економічний 
розвиток територій

51
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02999/08-09 Доручення596/56/1-13
(М.Азаров) Про проблемні питання, що виникають 
під час здійснення заходів з ліквідації суб`єктів 
господарювання

52
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03000/08-09 Доручення15244/1/1-13
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
(М.Азаров) Про стан медичного обладнання в 
медичних закладах м. Запоріжжя

53
13.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03001/08-09 Доручення31-05040-03-3/1
(М.Азаров) Про стан кредиторської заборгованості 
за державними капітальними видатками

54
04.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ 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
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03002/08-09 Доручення14669/1/1-13
НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
(М.Азаров) Про проект Державної програми 
соціального та економічного розвитку курорту 
державного значення м. Бердянськ на 2014-2018 
роки

55
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03003/08-09 Доручення15092/1/1-13
(М.Азаров) Про заходи з протидії повені

56
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03004/08-09 Доручення14347/1/1-13
(М.Азаров) Про реалізацію Державної цільової 
соціально-економічної програми будівництва 
доступного житла на 2010-2017 роки

57
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03005/08-09 Доручення13242/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про функціонування системи 
електронної взаємодії органів виконавчої влади

58
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

03006/08-09 Доручення13643/1/1-13
(Ю.Бойко) Про проведення розрахунків за спожиту 
електроенергію за механізмом, визначеним 
постановою КМУ від 20.03.2013 № 167

59
13.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03007/08-09 Доручення15003/1/1-13
(М.Азаров) Про реалізацію Закону України "Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні"

60
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

03008/08-16 Лист5105/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про Резолюцію мітингу-протесту 
дітей війни

61
13.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

03009/08-09 Доручення15683/0/1-13
(М.Азаров) Про проведення 20.04.2013 заходів з 
благоустрою населених пунктів

62
15.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

03045/08-03 Постанова255
Про затвердження положень про прийом, 
стажування в органах державної влади і органах 
місцевого самоврядування слухачів, 
працевлаштування випускників Нацакадемії 
держуправління при Президентові України, 

63
01.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03046/08-09 Доручення15691/1/1-13
(О.Вілкул) Про відзначення Дня Європи у 2013 
році

64
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03057/08-09 Доручення15886/0/1-13
(М.Азаров) Про щорічну всеукраїнську акцію "За 
чисте довкілля"

65
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03096/08-03 Розпорядження234-р
Про затвердження плану заходів щодо реалізації 
Концепції реформування державної політики в 
інноваційній сфері на період до 2014 року

66
01.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

03097/08-09 Доручення15224/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ
Про виконання рекомендацій "круглого столу" на 
тему: "Проблеми забезпечення права на соціальний 
захист вразливих категорій населення"

67
15.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03098/08-09 Доручення14478/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про забезпечення професійної 
підготовки незайнятого населення

68
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03136/08-03 Розпорядження235-р
Про підготовку та відзначення 100-річчя від дня 
народження М.М.Амосова

69
20.03.2013від

№
від 18.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03137/08-16 Лист5237/0/2-16
(К.Любченко) Про погодження проекту Указу 
Президента України "Про невідкладні заходи щодо 
прискорення здійснення економічних реформ"

70
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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03138/08-09 Доручення13604/1/1-13
(М.Азаров) Про виконання завдань соціальної 
політики на 2012 рік

71
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03139/08-09 Доручення10984/166/1-12
(М.Азаров) Про стан виконання у 2012 році 
соціальних ініціатив Президента України

72
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03140/08-09 Доручення10364/2/1-13
(М.Азаров) Про виділення коштів з резервного 
фонду державного бюджету

73
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03141/08-09 Доручення14870/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про організацію громадських 
робіт

74
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03142/08-09 Доручення54391/31/1-11
((О.Вілкул) Про систему міжрайонної відомчої 
субрегіоналізації

75
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03143/08-09 Доручення33862/3/1-12
((Ю.Авксентьєв) Про результати виконання 
Державної цільової програми підтримки 
соціально-економічного розвитку малих міст на 
2011-2015 роки

76
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03144/08-09 Доручення146771/1/1-13
(О.Вілкул) Про залучення замовників будівництва 
до пайової участі у розвитку інфраструктури 
населених пунктів

77
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03145/08-03 Постанова286
Про кількість посад заступників голів місцевих 
державних адміністрацій

78
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03185/08-09 Доручення15886/2/1-13
(М.Азаров) Про надання інформації щодо 
результатів проведення дня благоустрою територій 
населених пунктів

79
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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03186/08-03 Розпорядження241-р
Про внесення змін до пункту 1 розпорядження 
КМУ від 08.04.2013 № 212

80
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03187/08-09 Доручення15291/1/1-13
(М.Азаров) Про протидію затопленню та 
підтопленню населених пунктів і територій, 
забезпечення своєчасного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації техногенного і природного 
характеру у період пропуску весняної повені

81
16.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03188/08-09 Доручення16398/0/1-13
(К.Грищенко) ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ 25.04.2013
Про підготовку та проведення за участю 
К.Грищенка відкритої лекції

82
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

03189/08-09 Доручення14668/1/1-13
(М.Азаров) Про усунення порушень закону щодо 
реалізації державної політики у сфері земельних 
відносин

83
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03190/08-09 Доручення15520/1/1-13
(Ю.Бойко) Про відзначення 100-річчя з дня 
народження Лотарєва В.О.

84
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03191/08-09 Доручення14916/1/1-13
Про відзначення 22-ї річниці незалежності України

85
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

03052/08-32 Лист6454/15/10-13
Про проведення щорічної  акції "Чисте довкілля" у 
2013 році

86
11.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02987/08-21 Листб/н
Про надання інформації щодо центрів надання 
адміністративних послуг

87
15.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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документа

03024/08-25 Лист3501-05/12511-0
Про приведення власних нормативно-правових 
актів у відповідність до постанови КМУ від 
04.03.2013 № 226

88
09.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03055/08-33 Лист80-08/11099-12
Про план виставкових заходів в 
державах-учасницях СНД на 2013 рік

89
29.03.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03059/08-33 Лист80-08/12280-06
Про Міжнародну торговельну виставку в Індонезії 
16-20.10.2013

90
08.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03060/08-33 Лист80-09/12281-12
Про виставкові заходи в Республіці Ірак у 2013 році

91
08.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03061/08-33 Лист80-08/12875-12
Про план виставкових заходів, які 
проходитимуться в Республіці Білорусь у 2013 році

92
10.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03207/08-33 Лист3922-06/14254-0
Про надання інформації щодо стану реалізації 
довгострокових інвестиційних проектів

93
19.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02989/08-25 Лист51/14-210-1932
Про проведення торгів за проектами МФО

94
13.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03121/08-25 Лист51/14-210
Про проведення торгів за проектами МФО

95
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

03211/08-25 Лист51/14-210-1932
Про проведення торгів за проектами МФО

96
13.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

13



№
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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03053/08-22 Лист2004/27/14-13
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної програми розвитку 
внутрішнього водного транспорту на 2014-2021 
роки"

97
11.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

03082/08-24 Лист978/15-4/14-13
Про проведення 20.04.2013 всеукраїнської акції "За 
чисте довкілля"

98
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03107/08-37 Лист229/8/15-13
Про нагородження Жолудь Л.В.

99
09.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02988/08-21 Лист7/19-5769
Про надання інформації щодо створення центрів 
надання адміністративних послуг

100
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03016/08-34 Лист7/19-5791
Про надання інформації щодо непередбачуваних 
ситуацій техногенного та природного характерів

101
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03019/08-24 Лист7/9-5802
Про надання інформації щодо впровадження 
станцій (установок) доочистки питної води у 
закладах соціальної сфери

102
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03025/08-19 Лист7/19-5790
Про надання інформації щодо стану 
соціально-економічного розвитку регіону

103
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03027/08-22 Лист7/20-5788
ГРАФІК ЗАСЛУХОВУВАННЯ РЕГІОНІВ 
19.04.2013
Про участь у заслуховуваннях

104
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
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03054/08-24 Лист7/6-5960
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 17.04.2013
Про участь у селекторній нараді

105
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03076/08-24 Лист7/21-5930
Про надання інформації щодо щорічної 
всеукраїнської акції "За чисте довкілля"

106
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03087/08-22 Лист7/20-5941
Про надання інформації щодо економії природного 
газу та застосування альтернативних видів палива

107
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03088/08-21 Лист7/10-5937
Про надання інформації щодо розміщення 
територіальних органів Укрдержреєстру

108
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03105/08-19 Лист7/19-5947
Про надання переліку стратегічних проектів, що 
плануються до введення в експлуатацію у 
2013-2014 роках

109
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03148/08-21 Лист7/10-5973
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 29.04.2013
Про участь у засіданні

110
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03149/08-22 Лист7/13-6044
Про надання переліку проектів, спрямованих на 
підвищення енергоефективності та зменшення 
обсягів споживання газу

111
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03150/08-27 Лист7/21-6046
Про діяльність регіональних комісій у справах 
увічнення пам`яті жертв війни та політичних 
репресій

112
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03177/08-24 Лист7/21-6121
Про упорядкування меморіалів, пам`ятників, 
братських могил та інших місць поховань загиблих 
захисників Вітчизни

113
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики
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03015/08-35 Листб/н
Про здійснення аналізу заборгованості із виплати 
заробітної плати на підприємствах металургійного 
комплексу на території регіону

114
15.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03020/08-30 Лист212/0/15-13/19
Про забезпечення прав дітей-інвалідів та створення 
для них необхідних умов життєдіяльності

115
13.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03021/08-29 Лист210/0/15-13/56
Про проект Методичних рекомендацій надання 
соціальних послуг особам, які постраждали від 
торгівлі людьми

116
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03026/08-35 Лист3621/0/14-13/19
Про звернення ГОІ "Запорізький міський конгрес 
інвалідів" з питання сприяння реалізації проекту 
створення цвинтарю домашніх тварин

117
05.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03051/08-29 Лист3588/0/14-13/57
Про наданні інформації щодо жінок яким 
присвоєно почесне звання "Мати-героїня"

118
04.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03056/08-30 Лист207/0/15-13/57
Про надання інформації щодо будівництва дитячих 
будинків сімейного типу в регіоні

119
12.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03065/08-29 Лист197/0/15-13/56
Про конкурс-фестиваль "Щасливі долоні" в МДЦ 
"Артек" 2013 р.

120
08.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03090/08-30 Лист218/0/15-13/57
Про надання інформації щодо контингенту 
вихованців дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних дітей у прийомних сім`ях

121
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

03106/08-30 Лист217/0/15-13/57
Про проведення перевірки щодо захисту прав та 
законних інтересів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають в інтернатних закладах

122
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03122/08-22 Лист03-2366/33
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію КП "Бердянськводоканал" БМР

123
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03123/08-32 Лист01-2375/31
Про ситуацію з реєстрацією прав на земельні 
ділянки

124
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03124/08-26 Лист03-2377/30
Про вирішення питання щодо виділення курсантів

125
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

03174/08-28 Лист02-31/1702
Про покращення медичного обслуговування 
населення міст-супутників АЕС

126
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

03175/08-20 Лист04/02-36/01192
Про погашення заборгованості за виконані роботи 
підприємствами-дебіторами ТОВ "Житлорембуд"

127
18.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03212/08-28 Лист04/02-23/01238
Про узгодження проекту рішення сесії

128
19.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

03214/08-22 Лист02-15/375-2
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
Переліку об`єктів

129
15.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

03028/08-43 Листб/н
ДЕПУТАТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
КОЛОМІЄЦЬ С.В. ТА ІНШІ
Про повернення звернення від 30.11.2013

130
15.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

02981/08-10 Депутатське звернення31
ДОР ГРАЧОВ С.В.   (Гончаруку П.А.)
Про звернення мешканців села Гладке щодо 
газифікації села

131
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02982/08-10 Депутатське звернення32
ДОР ГРАЧОВ С.В.  (Гончаруку П.А.)
Про звернення Широківської сільради щодо 
виділення коштів

132
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

03108/08-17 Лист01-26/0320
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 19.04.2013
Про участь у засіданні Президії

133
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03111/08-17 Лист1326/01-10
Про звернення депутата облради Зуба Г.Ю. щодо 
виділення коштів 

134
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03151/08-17 Розпорядження51-р
Про скликання двадцять шостої позачергової сесії 
обласної ради шостого скликання

135
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

03110/08-20 Лист22-007/1584
УПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку України

136
12.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

03162/08-22 Лист007/41/2963
Про погодження прогнозного балансу споживання 
електроенергії та потужності на травень 2013 року

137
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

03031/08-22 ЛистДНМІ-02-60/167
Про узгодження закриття виробництва вантажних 
операцій

138
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03033/08-22 Лист96/ТО
Про прибирання несанкціонованих звалищ за 
смугою відведення залізниці

139
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

03068/08-22 Лист13/2118
Про проведення Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, робіт послуг) "100 кращих 
товарів України" у 2013 році

140
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03074/08-32 Лист11
ТОВ "ГЕОЛАН-АГРО"
Про погодження користування мисливськими 
угіддями

141
12.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03081/08-22 Лист11
ПП "ТРАНСАГРО"
Про погодження паспорту маршруту

142
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03083/08-22 Лист9
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про погодження паспортів маршрутів

143
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03104/08-32 Лист34
ТОВ "АГРОПРОМІНВЕСТ 08"
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

144
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
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03112/08-32 Лист6
ТОВ "ЗІРКА АЛЕКСАНДРІЇ"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

145
15.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03119/08-44 Лист125
ТОВ "НЕДЕКС-УКРАЇНА"
Про співробітництво з Запорізькою митницею

146
10.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03128/08-22 Лист387/15
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД"
Про співпрацю з системою ООН-ХАБІТАТ

147
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03157/08-32 Лист11/1492
ПАТ "МЕЛКОМ"
Про затвердження лімітів на утворення і 
розміщення відходів на 2013 рік

148
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03166/08-37 Лист2/09-86
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ 
АПАРАТУРИ-ВАКАТОВ" І КОМПАНІЯ"
Про нагородження Вакатова О.О.

149
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03167/08-22 Лист266
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ М"ЯСОКОМБІНАТ"
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

150
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03010/08-37 Лист1/17
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ 
УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ НСЖУ
Про присвоєння почесного звання Кузьменко Н.І.

151
15.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03029/08-36 ЛистГП-2/26
ДП "ЗАВОД АЛЮМІНІЄВОЇ ФОЛЬГИ"
Про погодження списку кадрового резерву

152
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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03034/08-32 Лист4/12-800
ДРУЖЕЛЮБІВСЬКИЙ ВИПРАВНИЙ ЦЕНТР
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації по встановленню меж земельної 
ділянки

153
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03078/08-37 Лист79-09/229
ЗМКБ "ПРОГРЕС"
Про нагородження Хромова В.А. (інші)

154
12.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03084/08-32 Лист45
СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ 
МОНОСТИР
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

155
10.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03120/08-24 Лист455/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОН.УПР.ДЕРЖФОНДУ 
СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ
Про добудову незавершеного об`єкту будівництва 
по вул. Історичній/Алмазній, 73а/25 у м. Запоріжжі

156
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03155/08-22 Лист28/04
ПП "ТРАНСАГРО"
Про погодження паспорту маршруту

157
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03156/08-22 Лист25/04
ПП "ТРАНСАГРО"
Про внесення змін до договорів на перевезення 
пасажирів

158
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03159/08-22 Лист19/1257
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про електропостачання підприємства

159
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03164/08-32 Лист372/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

160
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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03205/08-37 Лист1/993
ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ"
Про нагородження Фурдило С.А. (інші)

161
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03213/08-27 Лист01/17
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ "КНИГИ 
ПАМ"ЯТІ УКРАЇНИ"
Про фінансування 

162
19.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші сільськогосподарські організації

03168/08-32 Листб/н
ПСП "ЗЕНІТ"
Про затвердження лімітів на утворення і 
розміщення відходів на 2013 рік

163
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна державна телерадіокомпанія

03170/08-27 Лист367
Про отримання копії відеозапису концерту від 
28.04.2013

164
15.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Облпрокуратура

03017/08-41 Лист05/2/3-167вих-1
Про надання інформації щодо стану виконання 
рішень суду, в тому числи немайнового характеру, 
що постановлені за позовом облдержадміністрації 

165
15.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Облпрофрада

03067/08-38 Лист01-19/105
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 01.05.2013
Про участь у заходах

166
16.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

03178/08-24 Лист07/5171
Про схему розрахунків за послуги з 
водопостачання КП "Бердянськводоканал"

167
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання
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03030/08-35 Лист10/1
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ І ЗБРОЙНИХ СИЛ, ВДОВ ІВ
Про пасажирські перевезення

168
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03070/08-37 Лист7/с
ЗМГОІ "ПЕРЕМОЖЕМО РАК"
Про нагородження Гальчинської З.М.

169
11.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03103/08-32 Лист49/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛРАДА УТМР
Про надання допомоги в підготовці документів

170
12.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03126/08-20 Лист7
АГРАРНИЙ СОЮЗ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про збереження пільгових режимів оподаткування 
сільгосптоваровиробників

171
12.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03171/08-22 Лист2/362
БФ "ЩАСЛИВА ДИТИНА"
Про співробітництво

172
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03173/08-24 Лист18-04/13-1
ГОІ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ"
Про створення кладовища домашніх тварин

173
18.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03181/08-33 Лист47-ф
ЗАПОРІЗЬКА ОЬБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ
Про проект плану створення інвестиційного фонду

174
08.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

03073/08-24 Лист226
КП "ВОДОПРОВІДНИК"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

175
10.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03075/08-24 Лист253
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

176
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

03109/08-24 Лист218
ЯКИМІВСЬКЕ ВОЖКГ та ПО
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

177
11.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03125/08-24 Лист756
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

178
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

03180/08-22 Лист5/702
Про зрив будівництва автотранспортної магістралі 
через р. Дніпро у м. Запоріжжі

179
05.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

03038/08-43 Лист808/3150/13-а/12
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про відкриття провадження по справі

180
09.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

03039/08-43 Лист0870/9758/12/84
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про апеляційну скаргу Подтепи І.І. та інших

181
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Херсонська ОДА

03160/08-27 Лист79/01-01/321
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНГИЙ ФОРУМ 
16-17.05.2013
Про участь у форумі

182
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Чернігівська ОДА

03066/08-27 Лист07-03/2177
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ФОРУМ 
07-09.06.2013
Про участь у форумі

183
09.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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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

03047/08-15 Лист03-01/880
(І.Акімова) Про зняття з контролю листа 
Секретаріату Президента України від 27.10.2009 № 
31-02/2634

184
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03048/08-15 Лист02-01/1042
(С.Льовочкін) Про продовження терміну виконання 
аб.3 п.2 Рішення Ради регіонів від 14.06.2011 № 
1-1/1159 та зняття з контролю аб.4 п.2 Рішення 
Ради регіонів від 14.06.2011 № 1-1/1159

185
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03091/08-15 Протокольне рішенняб/н
(І.Акімова) За результатами селекторної наради з 
питання: Реалізація Національного проекту "Нове 
життя" - нова якість охорони материнства та 
дитинства" у 2013 році" 

186
11.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03102/08-49 Лист52-01/242ДСК
Про План заходів взаємодії правоохоронних 
органів, органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування  з питань безпеки та 
правопорядку під час підготовки і відзначення в 
Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі

187
15.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03147/08-49 Лист04-01/460ДСК
(С.Ларін) Про використання СІТМ

188
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Президент України

02989/08-08 Доручення1-1/776
Про протидію затопленню та підтопленню 
населених пунктів і територій, забезпечення 
своєчасного реагування на можливі надзвичайні 
ситуації техногенного і природного характеру у 
період пропуску весняної повені

189
08.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03135/08-02 Указ213/2013
Про призначення державних стипендій видатним 
діячам фізичної культури і спорту

190
15.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Великобілозерська 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

03198/08-36 Лист05-29/0458
Про погодження призначення Савченко Ю.І.

191
16.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

03200/08-24 Лист01-27/0561
Про включення інвестиційних проектів в обласну 
Програму "Питна вода Запорізької області на 
2012-2020 роки"

192
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02980/08-37 Лист02-15/0438
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Дятловій В.О.

193
10.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03172/08-20 Лист02-11/0479
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

194
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

03179/08-32 Листб/н
Про вирішення конфліктної ситуації

195
15.03.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03101/08-32 Лист01-09/0377
Про спеціальний дозвіл ТОВ "НАДРА 
ЗАПОРІЖЖЯ"

196
17.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

03094/08-32 Лист01-32/0586
Про спеціальний дозвіл ТОВ "НАДРА 
ЗАПОРІЖЖЯ"

197
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

03197/08-22 Лист61-35/0346
Про виділення коштів

198
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська 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

03163/08-23 Лист01-11/0450
Про структуру посівних площ

199
16.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

03199/08-36 Лист01-07/26/491
Про погодження призначення Кривоноса М.А.

200
17.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

03093/08-22 Лист202/01-03-02
СВІТЛОДОЛИНСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про стан доріг

201
15.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03165/08-32 Лист208
СОНЯЧНА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо встановлення меж в натурі

202
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Якимівська райрада

03215/08-32 Лист02-13/208
Про ситуацію у смт. Кирилівка

203
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

03203/08-37 Листб/н
Про нагородження Торопова О.М.

204
19.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03204/08-37 Листб/н
Про нагородження Татіосова В.В.

205
19.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент соціального захисту населення

03095/08-37 Лист01-к-32
Про нагородження Сватьєвої В.В.

206
11.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
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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

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

03127/08-41 Лист8/2-649
Про додаткове залучення до несення служби 
військовослужбовців

207
17.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Головне управління юстиції

03118/08-36 Лист12/5-19/2410
Про надання інформації щодо юридичної служби 
органу виконавчої влади

208
16.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

03216/08-23 Лист1089
Про формування регіональних ресурсів

209
19.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державна податкова адміністрація

03169/08-20 Лист261/9/16-412
Про надання інформації щодо 
підприємств-переможців державних закупівель, які 
здійснювали капремонт

210
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

03037/08-20 Лист08-06-15-15/285
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

211
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03064/08-20 Лист08-06-15-15/286
Про результати ревізії використання бюджетних 
коштів по об`єкту незавершеного будівництва 
"Обласний госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної 
війни по вул. 40 років Жовтня, 13. м. Запоріжжя - 
реконструкція

212
12.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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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

03044/08-32 Лист54
ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про приведення у відповідність до вимог чинного 
земельного законодавства розпорядження голови 
Куйбишевської райдержадміністрації від 
08.01.2013 № 9

213
11.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

03092/08-45 Лист02-06-02850
Про надання кандидатури до складу колегії

214
15.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

03206/08-36 Лист172/ТО/0810-13
Про підсумки першого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець"

215
19.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління держдепартаменту з питань виконання покарань

03069/08-41 Лист1/11-1090
Про внесення змін до рішення облради від 
31.03.2011 № 6

216
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

03032/08-36 Лист478/09
Про новостворений підрозділ природоохоронного 
напрямку

217
12.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03131/08-36 Лист519/03
Про створення структурного підрозділу 
природоохоронного напрямку

218
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03184/08-45 Лист522/08
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
обласної ради

219
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03194/08-32 Лист211/06
Про нормативи гранично допустимого скидання 
речовин із зворотними водами у водні об`єктів

220
11.02.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України
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03158/08-41 Лист2/1-187
Про організацію прийому та роботу з іноземними 
громадянами

221
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

03035/08-36 Лист15-8-7/3/12054
Про погодження призначення Дерев`янка М.М.

222
09.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

03085/08-20 Лист15-08/452-8534
Про стан звітності щодо виконання зведених 
кошторисів за 2012 рік

223
09.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03086/08-20 Лист15-08/451-8467
Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
станом на 01.01.2013

224
06.04.2013від

№
від 17.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

03154/08-35 Лист3376/0/7.1-6/6/1
Про стан виробничого травматизму в АПК, 
соціально-культурній сфері та деревообробній 
промисловості

225
11.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

02986/08-21 Лист2927/0/20-13
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Загальнодержавної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 роки"

226
05.04.2013від

№
від 15.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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03195/08-21 Лист3227/0/20-13
Про надання інформації щодо результатів 
реалізації регіональних програм розвитку малого і 
середнього підприємництва

227
15.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань

03132/08-28 Лист22.2/2/1226/Ан
Про удосконалення нормативно-правової бази з 
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

228
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

03058/08-22 Лист33-01/13/5-13
Про надання інформації щодо фактичних питомих 
витрат паливно-енергетичних ресурсів

229
15.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03063/08-22 Лист31-01/13/5-13
Про надання переліку проектів з 
енергоефективності та енергозбереження

230
09.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

03201/08-33 Лист1200-07/13
Про рейтинг інвестиційної привабливості регіонів

231
09.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

03176/08-27 Лист71/50/2-13
Про надання інформації щодо використання 
туристичного потенціалу для регіонального 
розвитку

232
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03208/08-27 Лист73/50/2-13
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
16-17.05.2013
Про участь в науково-практичній конференції 
"Комплексний розвиток туризму та курортів 
Приазов`я"

233
18.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державне агентство України з управління зоною відчуження
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03196/08-32 Лист01-1231/1.4.4
Про проведення 5-ї державної інвентаризації

234
15.04.2013від

№
від 19.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03062/08-27 Лист2393/27/4
Про висвітлення в ЗМІ проблем улаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до дитячих будинків сімейного типу і 
прийомних сімей

235
10.04.2013від

№
від 16.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03133/08-27 Лист2634/27/4
Про участь у Київській міжнародній книжковій 
виставці 16-19.05.2013

236
17.04.2013від

№
від 18.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

03193/08-41 Лист19-07вих-13
Про стан розгляду звернень органами Дніпровської 
екологічної прокуратури в 2012 році (до відома)

237
26.03.2013від

№
від 19.04.2013
№ Правові питання паперовий паперова

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