
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.05.13 по 08.05.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

03693/08-10 Депутатське звернення04-16/11-1350
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО 
БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ
Про призначення позачергових виборів

1
29.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Народні депутати України

03694/08-10 Депутатське звернення04-03/7-1168(10
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"УДАР"
Про звернення Ілурідзе М.К. щодо надання 
матеріальної допомоги та з інших питань

2
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03695/08-10 Депутатське звернення2/862
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення Єрьоменко Т.С. щодо надання 
допомоги в прийнятті житлового будинку в 
експлуатацію

3
22.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

03659/08-33 Лист314
УНК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ
Про надання кандидатури координатора

4
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03674/08-27 Лист157
ТОВ "АЗОВО-ЧЕРНОМОРСЬКА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ"
Про проведення 01-02.06.2013 зонального 
відбіркового туру Міжнародного фестивалю 
козацької культури

5
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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03677/08-27 Лист3-8/3277
ДРОГОБИЦЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ
Про створення меморіалу "Тюрьма на Стрийській"

6
25.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03678/08-28 Лист1571
ТОВ  "НАФТАГАЗСТРАХ"
Про співробітництво з питань медичного 
страхування

7
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

03679/08-19 Лист29/04/271
ПАТ "ЕСОММ СО"
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 27-31.05.2013
Про участь у конференції

8
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03680/08-34 Лист3/М-02
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у Міжнародному марафоні

9
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03712/08-27 Лист170
ДЕПУТАТ АЛТАЙСЬКОГО КРАЙОВИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ ЗБОРІВ ЄРЕМЄЄВ С.М.
Про надання інформації щодо Пігаревої Н.Д.

10
19.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03716/08-27 Лист65ОК
ТОВ "СМУ-10"
Про надання довідки Кришталь С.А.

11
13.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

03717/08-22 ЛистЕЕ-880
ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності на червень 
2013 року

12
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

03651/08-33 Лист6146/14-200-346
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В МЕКСИКАНСЬКИХ 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ
Про співробітництво

13
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ДУ "Урядовий контактний центр"

03660/08-45 Лист0726
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27-28.04.2013

14
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03661/08-45 Лист0736
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 29.04.2013

15
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03662/08-45 Лист0739
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 22-28.04.2013

16
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03704/08-45 Лист0747
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 30.04.2013

17
04.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03705/08-45 Лист0750
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 01-03.05.2013

18
04.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03706/08-45 Лист0756
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 29.04.-05.05.2013

19
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03708/08-45 Лист0753
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 04-06.05.2013

20
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03627/08-09 Доручення44356/7/1-12
(М.Азаров) Про очищення від вибухонебезпечних 
предметів території колишньої 275 АБРБ

21
03.05.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03628/08-09 Доручення16687/1/1-13
(М.Азаров) Про виділення коштів з державного 
бюджету на закупівлю ефективної 
снігоприбиральної спецтехніки

22
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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03629/08-09 Доручення17138/1/1-13
(М.Азаров) Про встановлення надбавки

23
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03630/08-09 Доручення14285/1/1-13
(К.Грищенко) Про фінансування проектів, 
спрямованих на забезпечення якісною питною 
водою населених пунктів Запорізької області

24
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03631/08-09 Доручення
(О.Вілкул) Про збереження трамвайної 
інфраструктури та вітчизняного виробництва 
трамвайних вагонів

25
07.05.2013від

№
від 07.05.2013
№ паперовий паперова

03632/08-09 Доручення16791/1/1-13
(М.Азаров) Про результати аудиту ефективності 
використання у 2012 році коштів додаткової дотації 
на покращення надання соціальних послуг 
найуразливішим верстам населення

26
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03633/08-09 Доручення16858/1/1-13
(Ю.Бойко) Про розрахунки за електроенергію

27
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03634/08-09 Доручення16692/1/1-13
(К.Грищенко) Про виділення державних коштів на 
захист коси Азовського узбережжя у м. 
Приморську Запорізької області

28
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03635/08-09 Доручення16685/1/1-13
(Ю.Бойко) Про забезпечення скрапленим газом 
населення області

29
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03636/08-09 Доручення18138/0/1-13
(М.Азаров) Про попередження виникненню пожеж 
у природних екосистемах

30
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

03719/08-09 Доручення18873/0/1-13
(К.Грищенко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 16.05.2013
Про стан підготовки до оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2013 році

31
08.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
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КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

03692/08-22 Лист26-2232/1.5-13
Про відключення від газопостачання ПАТ 
"АЗМОЛ"

32
29.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

03707/08-23 Лист37-1-3-11/9109
Про проведення аудиту використання 
зрошувальних систем

33
08.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03653/08-32 Лист7567/08/10-13
Про Регламент подання інформації про проведення 
рубок деревини у лісах

34
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03638/08-22 Лист2731-07/15118-0
Про фінансово-господарську діяльність 
підприємств ДК "Укроборонпром"

35
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03639/08-33 Лист2823-06/15496-0
Про надання пропозицій до проекту 
нормативно-правового акта щодо внесення змін до 
Порядку підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм (проектів) 

36
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

03642/08-21 Лист3622-02/15236-0
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності"

37
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03655/08-44 Лист2721-11/15499-0
Про надання пропозицій щодо формування, 
розміщення та проведення операцій з 
матеріальними цінностями мобрезерву

38
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова
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03720/08-33 Лист4303-06/16218-0
Про розроблення окремих програм співробітництва 
з країнами Латинської Америки та 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону

39
08.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

03691/08-22 Лист2336/23-1/14-13
Про реалізацію проекту "Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту"

40
18.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03641/08-44 Лист7/17-6609
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 11.03.2011 № 
238"

41
25.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

03654/08-21 Лист7/17-6707
Про перелік об`єктів житлового будівництва на 
добудову

42
25.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03656/08-32 Лист7/21-6449
Про внесення змін у додаток 4 до Методики 
визначення відповідної вартості зелених насаджень

43
23.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

03646/08-35 Наказ214
Про затвердження рішень колегії Мінсоцполітики 
від 05.04.2013

44
18.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03657/08-35 Лист4765/0/14-13/014
Про гуманітарну допомогу

45
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03703/08-30 Лист250/0/15-13/57
Про надання інформації щодо суми заборгованості 
за комунальні послуги житлових приміщень 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування

46
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів
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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

03650/08-20 Лист31-05140-14-21/
Про  визначення розпорядників бюджетних коштів

47
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

03663/08-20 Лист01-2656/26
Про надання субвенції

48
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03713/08-32 Лист01-2707/31
Про ситуацію з реєстрацією прав на земельні 
ділянки

49
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03714/08-20 Лист01-2708/48
Про зняття арешту з рахунків міськвиконкому

50
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03715/08-24 Лист01-2691/26
Про надання функцій замовника та передачі 
проектно-кошторисної документації УКБ 
Бердянської міськради

51
30.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

03664/08-22 Лист1220/21-24
Про оплату за газ ТОВ "Токмак Теплоенергія"

52
25.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03665/08-20 Лист1208/21-13
Про фінансування проекту

53
23.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

7



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

03643/08-10 Депутатське звернення63
ДОР БАРЦ Е.А.  (Запорожченку А.Г.)
Про роботу сімейної медичної амбулаторії у сел. 
Заповітному Кам`янсько-Дніпровського р-ну

54
24.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запорізький завод феросплавів"

03696/08-43 Лист18-12
Позовна заява про визнання права власності

55
29.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Запорізька АЕС

03673/08-22 Лист26-45/10720
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат ПЕР

56
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

03626/08-32 Лист621
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

57
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03668/08-22 Лист06/195
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

58
03.05.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03671/08-22 Лист1200
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

59
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03681/08-32 Лист11
ТОВ "АЛЯСКА"
Про дозвіл на розміщення відходів

60
24.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03682/08-32 Лист326
ТОВ "НВП "РІСТ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

61
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

03683/08-32 Лист65
ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

62
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03718/08-24 Лист08/05-350
ФІЛІЯ "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА "КУРОРТ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

63
03.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03684/08-23 Лист01-18/129
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ 
ВЕТМЕДИЦИНИ
Про не введення тарифів

64
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03685/08-22 Лист12-3-17А-270
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні понад 
установлені терміни

65
03.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

03687/08-20 Лист04-14/349-1018
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 
У М.ЗАПОРІЖЖІ
Про надання реквізитів рахунку

66
25.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Науково-дослідні, проектні інститути та організації

03667/08-23 Лист111
ДКПВІ "ЗАПОРІЖАГРОПРОЕТ"
Про співробітництво

67
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Облпрокуратура

03652/08-41 Лист05/3-486вих-13
Про надання інформації щодо використання земель 
природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення

68
22.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"
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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

03672/08-20 Лист10/626
Про проведення платежів

69
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

03698/08-18 Листб/н
ЗОГО "СОЮЗ ЗАХИСТУ ОШУКАНИХ 
ВКЛАДНИКІВ ТА ПОЗИЧАЛЬНИКІВ"
Про вирішення конфліктної ситуації

70
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

03670/08-22 Лист10/844
Про передачу автодороги

71
22.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

03624/08-15 Лист04-01/597
(С.Ларін) Про надання інформації щодо стану 
реалізації реформи у сфері надання 
адміністративних послуг

72
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03637/08-15 Лист02-01/1200
(С.Льовочкін) Про прийом слухачів до 
Національної академії держуправління при 
Президентові України та її регіональних інститутів

73
01.05.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03701/08-15 Лист16-01/249
(Ю.Каракай) Про звернення ГО інвалідів 
Комунарського району "Реабін-Січ" щодо надання 
цій організації фінансової допомоги

74
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03702/08-15 Лист41-01/514
(О.Рафальський) Про повернення нагородних 
документів

75
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент 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

03699/08-08 Доручення1-1/1102
Про оздоровлення та відпочинок дітей

76
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

03700/08-02 Указ242/2013
Про відзначення державними нагородами України 
працівників підприємств, установ, організацій

77
27.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Орджонікідзевська райадміністрація

03709/08-37 Лист01-13/0756
Про нагородження Бєліка В.В.

78
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

03675/08-37 Лист03-34/0365
Про нагородження Мінька І.І.

79
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

03676/08-37 Лист03-34/0364
Про нагородження Журавльова П.І.

80
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

03666/08-22 Лист01-25/0406
Про внесення змін до переліку об`єктів

81
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

03688/08-24 Лист01-39/136
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА ВІЛЬНЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про водозабезпечення с. Вільноандріївка

82
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

03711/08-37 Лист02-01/930
Про нагородження Ніколаєнка М.А.

83
08.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

03690/08-37 Лист01-02-23/753
Про нагородження Червоненко О.В. (інші)

84
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Запорізька митниця

03686/08-44 Лист07-01-20-22/337
Про ситуацію з товарами в якості гуманітарної 
допомоги

85
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

03644/08-20 Лист21/20-108
ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про ознайомлення з проектом Звіту 13-14.05.2013

86
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

03710/08-36 Лист194/ТО0810-13
Про завдання другого туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець"

87
07.05.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

03669/08-32 Лист636/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

88
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

03647/08-35 Лист3370/0/7.1-6/613
Про стан виробничого травматизму в АПК, 
соціально-культурній сфері та деревообробної 
промисловості

89
11.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03689/08-27 Лист4224/0/4.2-9.1-9/
Про експлуатацію атракціонів

90
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

12
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03640/08-22 Лист02-3073/262
Про надання переліку споживачів електроенергії та 
їх обладнання, для якого встановлена екологічна 
броня електропостачання

91
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

03658/08-22 Лист1142/1/7.2-5
Про тимчасове обмеження руху великовагового 
автомобільного транспорту

92
26.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

03625/08-28 Лист1455-05/13
Про національний проект "Вчасна допомога"

93
29.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

03648/08-27 Лист2985/30/4
Про підготовку та видання багатотомної Великої 
української енциклопедії

94
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

03649/08-27 Лист857/5-06/04
УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
15.05.2013
Про нагородження переможців ІІІ 
Всеукраїнськогоконкурсу "Моральний вчинок"

95
30.04.2013від

№
від 07.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

03697/08-36 Лист83/96/22-13
Про надання інформації щодо стану виконання 
заходів, визначених Державною цільовою 
програмою підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації у сфері європейської 
інтеграції та євроатлантичного співробітництва

96
30.04.2013від

№
від 08.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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