
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 20.05.13 по 24.05.13

Ф21-КА

№
з/п
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

03967/08-10 Депутатське звернення04-17/11-755/12
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ ЧАЕС
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 13-14.06.2013

1
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03968/08-14 Лист04-31/5-794(120
КОМІТЕТ З ПРАВ ЛЮДИНИ, НАЦМЕНШИН І 
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН
ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ 12.06.2013

2
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Народні депутати України

03972/08-10 Депутатське звернення05/13-278/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення голови Великобілозерської РДА 
щодо виділення коштів на будівництво 
газопроводу-відводу

3
07.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03973/08-10 Депутатське звернення04/13-264/ЗП
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення депутатів Василівської міськради 
щодо завершення будівництва магістрального 
водопроводу

4
07.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

04039/08-24 Лист68/СК-13
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМИ 
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
Про інвентаризацію кладовищ

5
30.04.2013від

№
від 21.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

04029/08-22 Лист230
АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про перегони 25.05.2013

6
17.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04030/08-22 Лист69/08-1189
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про впровадження енергозберігаючої розробки

7
18.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04082/08-34 Лист5/М-02
МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у Міжнародному марафоні милосердя 
"Надія-2013"

8
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04094/08-33 Листб/н
МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ-ІІ
Про подальшу діяльність з енергоефективності

9
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04112/08-37 Лист01-05-13
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ 
УКРАЇНИ"
Про нагородження Компанієць Н.П.

10
19.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04136/08-29 Лист1.1-894/13-95
УПОВНОВАЖЕНИЙ ВРУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 29.05.2013

11
20.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04164/08-36 Лист18-09/409
ІН6СТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації

12
15.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04169/08-31 Лист42
Про запобігання незаконній релігійній діяльності 
іноземців та міжцерковним конфліктам в області

13
14.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

2
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04171/08-36 Лист18-09/433
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації

14
20.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04183/08-32 Лист16/7
НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Про участь у семінарі 07.06.2013 Спіциної Л.В.

15
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

03971/08-24 Лист11
ГР З ПИТАНЬ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
Про надання водного об`єкта в оренду асоціації 
"Акваріус"

16
20.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Департаменти КМУ

04147/08-45 Лист0854
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21.05.2013

17
22.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ДУ "Урядовий контактний центр"

03974/08-45 Лист0827
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 17.05.2013

18
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04028/08-45 Лист0833
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 18-19.05.2013

19
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04080/08-45 Лист0818
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16.05.2013

20
17.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04081/08-45 Лист0841
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 20.05.2013

21
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

3
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04146/08-45 Лист0861
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 22.05.2013

22
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

04148/08-45 Лист0844
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 13-19.05.2013

23
21.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

03975/08-03 Розпорядження298-р
Про передачу у 2013 році деяких бюджетних 
призначень місцевим державним адміністраціям

24
15.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03976/08-09 Доручення19960/0/1-13
(М.Азаров) Про надання інформації щодо окремих 
показників соціального і економічного розвитку 
області

25
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

03977/08-09 Доручення21862/103/1-12
(К.Грищенко) Про погашення кредиторської 
заборгованості

26
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

03978/08-09 Доручення19126/1/1-13
(М.Азаров) НДУ ЗУБЧЕВСЬКИЙ О.П.
Про звернення працівників Мелітопольського ВАТ 
"Автоцветліт" щодо погашення заборгованості по 
заробітної плати

27
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

03979/08-09 Доручення19285/1/1-13
(М.Азаров) Про сприяння в проведенні 
Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для 
України"

28
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

03980/08-16 Лист6486/0/2-13
(В.Ящук) Про забезпечення необхідного 
гідрологічного режиму Молочного лиману

29
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

4
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03981/08-49 Доручення582/1/1-13-ДСК
(М.Азаров) Про формування державних та 
регіональних матеріальних резервів

30
16.04.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04066/08-04 Протокольне рішення18873/4/1-13
(К.Грищенко) Про стан підготовки до 
оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році

31
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04067/08-09 Доручення17940/1/1-13
(О.Вілкул) Про інвентаризацію закладів освіти

32
18.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

04068/08-09 Доручення18212/1/1-13
(О.Вілкул) Про збільшення обсягів виконання 
будівельно-монтажних робіт

33
18.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04069/08-09 Доручення17412/1/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України "Про План заходів щодо реалізації у 2013 
році положень Стратегії державної кадрової 
політики на 2012-2020 роки"

34
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04070/08-04 Витяг з протоколуВП 33
(М.Азаров) 8.7. Рішення з окремих питань щодо 
проведення обстеження всіх дитячих і спортивних 
майданчиків

35
15.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04071/08-04 Витяг з протоколуВП 33
(М.Азаров) 8.3. Рішення з окремих питань щодо 
підготовки та проведення оздоровлення і відпочину 
дітей у літній період 2013 року

36
15.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04072/08-04 Витяг з протоколуВП 33
(М.Азаров) 7. Про стан підготовки та проведення 
весняно-польових робіт і організації ярмаркових 
заходів

37
15.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04103/08-09 Доручення17664/31/1-13
(М.Азаров) ЗАСІДАННЯ ОРГКОМІТЕТУ 
24.05.2013
Про участь у засіданні оргкомітету

38
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5
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04107/08-03 Постанова345
Про затвердження Державної цільової програми 
реформування Державної кримінально-виконавчої 
служби на 2013-2017 роки

39
29.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

04108/08-09 Доручення7843/168/1-13
(М.Азаров) Про підвищення розміру посадового 
окладу відповідно по постанови КМУ від 
27.03.2013 № 197

40
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04109/08-09 Доручення8732/10/1-13
(О.Вілкул) Про заснування Українсько-німецької 
зовнішньоторговельної палати

41
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04110/08-09 Доручення19828/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) КОМІТЕТ У СПРАВАХ 
ПЕНСІОНЕРІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ
Про проект постанови ВРУ щодо відзначення 
70-річчя прориву радянськими військами німецької 
ліній оборони "Вотон" та визволення м. 
Мелітополь

42
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04111/08-09 Доручення30727/159/1-12
(Ю.Бойко) Про вирішення проблемних питань ПАТ 
"ЗАлК" і ДП "ЗТМК"

43
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04116/08-09 Доручення596/75/1-13
(М.Азаров) Про забезпечення взаємодії стосовно 
обміну інформацією про об`єкти державної 
власності

44
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04151/08-03 Постанова348
Про затвердження Типового положення про 
структурний підрозділ з питань фінансів обласної, 
Київської та Севастопольської міської, районної, 
районної у мм. Києві та Севастополі державної 
адміністрації

45
20.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

04152/08-09 Доручення19915/1/1-13
(М.Азаров) До листа НДУ БАНДУРОВА В.В.
Про звернення Оріхівської райдержадміністрації 
щодо фінансування інвестиційних проектів 

46
22.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04153/08-09 Доручення6742/0/2-13
(О.Лукаш) Про звернення ДПМЗ "Гідромаш" щодо 
повернення ПДВ

47
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04154/08-09 Доручення18620/235/1-12
(О.Лукаш) Про впровадження системи 
електронного документообігу

48
21.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Укрлегпром

03999/08-22 Лист1-62
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З`ЇЗД ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 04.06.2013
Про участь у роботі з`їзду

49
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство доходів і зборів України

04002/08-36 Лист3/9/04.1-43
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГУ МІНДОХОДІВ
Про погодження призначення Говтвян Н.О.

50
16.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

03989/08-36 Лист8349/14/10-13-М
Про надання кандидатур на погодження 
призначення керівників структурного підрозділу 
екології та природних ресурсів

51
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

03997/08-32 Лист8343/12/10-13
Про укладання угод між Мінприроди, органами 
місцевого самоврядування та суб`єктами 
господарювання

52
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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04142/08-32 Лист8374/09/10-13
Про будівництво у 2013 році з`єднувального каналу 
для відновлення водного сполучення Азовського 
моря з Молочним лиманом

53
20.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

03969/08-44 Лист2721-11/16845-0
Про підготовку та внесення змін до 
нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційного резерву

54
16.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

03984/08-33 Лист2811-20/16710-0
Про надання допомоги в організації інформаційних 
зустрічей  (03.06.2013)

55
14.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

04001/08-34 Лист2723-02/17315-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку компенсації вартості послуг 
і розміру фактичних (понесених) витрат суб`єкту 
господарювання та громадянину, транспорті засоби 
яких залучаються для вивезення населення із зони 
надзвичайної ситуації, районів можливих бойових 
дій та внесення змін до деяких постанов КМУ

56
20.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04047/08-19 Лист2823-06/17549-0
Про надання інформації щодо окремих показників 
соціального і економічного розвитку області 
(нагадування)

57
21.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

04139/08-20 Лист2823-06/17185-0
Про надання інформації щодо стану фінансування 
та освоєння коштів

58
18.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04143/08-19 Лист2811-20/17460-0
Про доопрацювання проекту Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 рок

59
20.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство культури
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації
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документа

04006/08-31 Лист1453/67/13-13
Про надання інформації щодо стану захисту в 
області прав та потреб представників ромської, 
російської, румунської, польської та угорської 
національних меншин

60
20.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04101/08-27 Лист1228/67/14-13
Про підготовку коментарів до Доповіді Комітету 
експертів Європейської хартії регіональних мов або 
мов меншин

61
20.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

03963/08-28 Листб/н
Про погодження проекту Закону України "Про 
затвердження Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2014-2018 роки"

62
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

03964/08-24 Лист7/11-7550
Про навчання персоналу, що обслуговує об`єкти 
енергетики та комунальної теплоенергетики

63
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03965/08-21 Лист7/10-7551
Про виконання Закону України "Про забезпечення 
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"

64
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

03985/08-24 Лист7/21-7197
Про благоустрій населених пунктів до Дня 
незалежності України

65
08.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

03986/08-24 Лист7/21-6972
Про надання інформації щодо стану впровадження 
сучасних методів та технологій у сфері поводження 
з побутовими відходами

66
30.04.2013від

№
від 20.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04016/08-24 Лист7/20-7466
Про надання інформації щодо заборгованості з 
різниці в тарифах бюджетних установ

67
16.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ 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

04017/08-24 Лист7/9-7393
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС І ТЕХНІЧНА 
ВИСТАВКА 01-05.06.2013

68
15.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04017/08-24 Лист7/9-7393
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС І ТЕХНІЧНА 
ВИСТАВКА 01-05.06..2013

69
15.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04018/08-24 Лист7/20-7358
Про надання зведених реєстрів договорів щодо 
організації взаєморозрахунків з погашення 
заборгованості з різниці в тарифах

70
15.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04020/08-36 Лист7/19-7458
Про затвердження положень щодо відповідних 
структурних підрозділів

71
16.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04027/08-24 Лист8/10-1375-13
Про включення до складу конкурсних комісій 
представників об`єднань організацій роботодавців 
у сфері ЖКП

72
14.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04079/08-21 Лист7/10-7715
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Загальнодержавної цільової 
програми передачі гуртожитків у власність 
територіальних громад на 2012-2015 роки"

73
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04086/08-24 Лист7/13-7777
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної програми реформування і 
розвитку житлово-комунального господарства на 
2009-2014 роки

74
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04100/08-24 Лист7/17-7383
Про затвердження регіональної програми розвитку 
житлового будівництва

75
15.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04127/08-24 Лист7/16-7864
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 30.05.2013
Про участь у засіданні колегії

76
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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Міністерство соціальної політики

03970/08-35 Лист5058/0/14-13/014
Про звіт моніторингових візитів до установ 
системи соціального захисту населення Запорізької 
області

77
14.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04005/08-30 Лист288/0/15-13/57
Про надання інформації щодо захисту прав дітей

78
20.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

04015/08-35 Лист266/0/15-13/014
Про визнання вантажів гуманітарною допомогою

79
15.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04138/08-35 Лист297/0/15-13/13
Про виплату відпускних педагогічним працівникам

80
22.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04140/08-35 Лист286/0/15-13/014
Про гуманітарну допомогу

81
18.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04141/08-29 Лист280/0/15-13/56
Про підготовку до проведення оздоровчої кампанії 
за бюджетні кошти

82
16.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04011/08-20 Лист01-2951/28
Про сприяння фінансування

83
17.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04106/08-23 Лист01-3090/38
Про надання дозволу на відкриття меліоративного 
відлову водних ресурсів

84
23.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

04178/08-24 Лист01-3104/33
Про внесення змін до переліку об`єктів

85
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

04181/08-20 Лист03-3103/26
Про сприяння проходження платежів

86
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

04053/08-20 Лист01/02-19/01627
Про виділення коштів додаткової дотації з 
державного бюджету

87
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04179/08-22 Лист08/02-24/01685
Про тариф на перевезення

88
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

04024/08-10 Депутатське звернення0019
ДОР КЛІМОВИЧ О.О
Про звернення гр. Харчука В.М. щодо виділення 
коштів 

89
21.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласна рада

03982/08-17 Розпорядження59-р
Про скликання двадцять сьомої сесії обласної ради 
шостого скликання

90
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

03987/08-17 Лист01-26/0378
Про передачу об`єкта незавершеного будівництва

91
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04102/08-17 Розпорядження62-р
Про Координаційну раду при голові Запорізької 
обласної ради з питань взаємодії з 
національно-культурними громадськими 
об`єднаннями Запорізької області

92
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04149/08-17 Лист01-26/0405
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 28.05.2013

93
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

12
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04150/08-17 Лист0992/01-07
Про участь у фінальній частині ІІІ Всеукраїнської 
спартакіади серед депутатів рад усіх рівнів 
(27.05-01.06.2013)

94
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04173/08-17 Лист01-26/0407
Про КП "Соцкомуненергія" ЗОР

95
24.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04174/08-17 Лист1777/01-27
Про розгляд звернення ПП "Шевченківський 
мукомельний Комбінат"

96
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

04078/08-22 Лист019-41/3741
Про узгодження балансу споживання електричної 
енергії та потужності Запорізької області на 
червень 2013 рік

97
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"

04014/08-22 Лист10/11-282
Про внесення змін до переліку обладнання для 
якого встановлюється екологічна броня 
електропостачання

98
18.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

04121/08-28 Лист43
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ,...
Про проходження медогляду

99
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04175/08-23 Листб/н
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АПК
Про співробітництво

100
24.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

ДП "Бердянський морський торговельний порт"

04021/08-22 Лист12-3-40-272
Про  залізничні відправлення зі станції Донецької 
залізниці

101
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

13
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ДП "Радіоприлад"

03992/08-35 ЛистЗДЕ-1085
З питань заборгованості з виплати заробітної плати

102
15.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

04105/08-41 Лист60-812 вих-13
Про додержання вимог законодавства щодо 
охорони атмосферного повітря підприємствам

103
20.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04022/08-32 Лист2716/07
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

104
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04032/08-22 Лист31
ТОВ "АВТОТРЕЙД ХХІ"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

105
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04033/08-22 Лист3
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

106
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04034/08-22 Лист30
ТОВ "ПРОФТАКСІ-1"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

107
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04035/08-22 Лист24
ТОВ ПРОФТАКСІ-1"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

108
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04036/08-22 Лист15
ТОВ "АТП 12309"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

109
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04060/08-22 Лист4
ТОВ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРТИЦЯ"
Про погодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

110
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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04061/08-22 Лист32
ТОВ "АВТОТРЕЙД ХХІ"
Про погодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

111
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04062/08-22 Лист25
ТОВ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про погодження паспорту автобусного маршруту 
на перевезення пасажирів

112
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04095/08-22 Лист551
ПАО "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про перелік обладнання, для якого встановлюється 
екологічна броня 

113
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04096/08-22 Лист590/01
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Про сприяння у призупиненні або знятті дії 
спеціальної санкції-режиму індивідуального 
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

114
22.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04131/08-22 Лист135
ТОВ "ПРОФТАКСІ"
Про затвердження паспортів маршрутів

115
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04137/08-32 Листб/н
ТОВ  МГ "УДАЧА"
Про погодження користування мисливськими 
угіддями

116
23.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04155/08-22 Лист2/01-4-681
КТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ВИКСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ"
Про ситуацію на підприємстві

117
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04176/08-32 Лист644/92
ТОВ "РИТМ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

118
21.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ паперовий паперова

15
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04177/08-32 Лист121
ТОВ ФІРМА "ОЛІС ЛТД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

119
29.04.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04180/08-22 Лист44
ТОВ "ТК "ГРАНД-АВТО"
Про затвердження паспортів маршрутів

120
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04182/08-23 Лист675
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3"
Про внесення змін до Угоди

121
17.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Інші кореспонденти

03993/08-23 Листб/н
ПП "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ МУКОМЕЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про реалізацію регіональної програми "Мала 
пекарня на 2013-2017 роки"

122
20.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

03998/08-20 Лист2-07/72
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про повернення ПДВ

123
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04003/08-37 Лист105-к
ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Про нагородження Гребеннікова С.Є.

124
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04037/08-22 Лист19
ПП "ГУБКО"
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

125
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04050/08-41 Лист68/5543
КОМУНАРСЬКИЙ РВ ЗМУ ГУМВС В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації щодо ПП "Архітектон" 
стосовно отримання їм ліцензії

126
15.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

16
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04056/08-32 Лист01/153
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про отримання лімітів на утворення та розміщення 
відходів на 2013 рік 

127
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04057/08-32 Лист942
ПРАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

128
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04058/08-24 Лист04/748
ПРАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про погодження отримання дозволу на 
видобування підземних вод

129
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04059/08-22 Лист07
ОТЕЛЬ "РЕЙКАРЦ ЗАПОРІЖЖЯ"
Про організацію автобусного маршруту від каскаду 
"Райдуга" до залізничного вокзалу

130
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04083/08-34 Лист01-04/186
ВГОІ "СОЮХ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ" 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
Про надання Запорізькою міською радою земельної 
ділянки під будівництво пам`ятного знаку 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС

131
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

04088/08-37 Лист13-05/22-1
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН "СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ 
ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК"
Про нагородження Капінуса А.П. (інші)

132
22.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04128/08-23 Лист186
ДП "ДП АГРОСЕРВІС 2000"
Про заборгованість Аграрного фонду

133
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

17
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04129/08-28 Лист3755
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Про виділення коштів

134
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04130/08-22 Лист16
ГО "АСОЦІАЦІЯ "ПРИАЗОВ"Я"
Про вирішення конфліктної ситуації

135
20.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04132/08-20 Лист356
КУ "ОБЛФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ" ЗОР
Про виділення коштів із обласного бюджету на 
2013 рік

136
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04158/08-22 Листб/н
ФОП ЛУКАШ С.О.
Про погодження паспортів автобусних маршрутів

137
24.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04170/08-45 Лист302/02
ПОМІЧНИК-КОНСУЛЬТАНТ НДУ КАРТАШОВА 
Є.Г. С.І.СКОРОХОД
Про звернення Скрипченко Л.З.

138
23.04.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Інші підприємства

04065/08-37 Лист01/14-2056
Про нагородження Фурмана О.І.

139
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04085/08-24 Лист02/161
КП "ВОДОКАНАЛ" 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ
Про узгодження заборгованості з різниці в тарифах 
на послуги з водопостачання та водовідведення

140
07.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Науково-дослідні, проектні інститути та організації

03994/08-32 Лист02/294
НДІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Про оперативний зв`язок щодо надання інформації

141
15.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласне управління водних ресурсів
18
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04084/08-24 Лист433
Про вирішення конфліктної ситуації щодо передачі 
багатоквартирного будинку у комунальну власність

142
18.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04097/08-20 Лист01/1226
Про проведення проплати по платіжним 
дорученням

143
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Обласний військовий комісаріат

03962/08-44 Лист421
УРОЧИСТІ ПРОВОДИ ПРИЗОВНИКІВ 23.05.2013
Про участь у проводах

144
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04099/08-44 ЛистМ-107нт
МОБІЛІЗАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 20-22.08.2013
Про участь у навчанні

145
16.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

04184/08-44 Лист493
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З НАГОДИ ДНЯ 
МИРОТВОРЦІВ ООН 28.08.2013
Про участь у заході

146
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Облпрокуратура

04089/08-41 Лист05/3-592вих-13
Про додержання вимог земельного та бюджетного 
законодавства територіальними підрозділами 
Держземагенства

147
22.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

04090/08-41 Лист07/1/1-1059/9вих
Про попередження незаконного використання 
бюджетних коштів

148
22.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

04104/08-41 Лист07/1/1-1078/6вих
Про проведення перевірки щодо додержання вимог 
Закону України "Про адміністративні послуги

149
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова
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04126/08-41 Лист07/1/1-1081/2вих
Про повернення листів управління капітального 
будівництва від 25.04.2013 № 1/0962; від 
07.05.2013 № 1/1005; від 14.05.2013 № 1/1026

150
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

04172/08-41 Постанова39
Про проведення перевірки у порядку нагляду за 
додержанням і застосуванням законів

151
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Правові питання паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

04144/08-22 Лист08/708
Про зняття обмеження електропостачання

152
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

04000/08-31 Лист12
ЗМГТ ІМ.ШОТА РУСТАВЕЛІ"
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З НАГОДИ ДНЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ГРУЗІЇ 26.05.2013

153
20.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

04026/08-24 Лист135/14
ГО "СОЮЗ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ М.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

154
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

04042/08-27 Лист39-ГСК
СКП-СУ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
КОЗАЦЬКА ТРИЗНА 08.06.2013

155
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04134/08-35 Лист67-ф
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ
Про внесення змін до складу секретаріату Обласної 
тристоронньої соціально-економічної ради

156
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04156/08-21 Лист6/13
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ "ПОРАДА"
Про вирішення конфліктної ситуації

157
24.03.2013від

№
від 24.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області
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04048/08-22 Лист5/1004
Про затримку поставки металоконструкцій

158
21.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04049/08-22 Лист5/1005
Про внесення змін до проектно-кошторисної 
документації

159
21.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Суди

04125/08-43 Лист0870/1387/12/15
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання копій документів

160
23.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

04165/08-43 Лист4204/1303/13
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 
Про надання інформації щодо поновлення дії 
договору оренди земельної ділянки

161
21.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ТБО "Запоріжбуд"

04133/08-22 Лист01/212
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про скраплений газ для населення

162
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

04043/08-28 Лист3771
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів на заміну ліфтів

163
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Учбові заклади

03995/08-29 Лист179
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ" ЗОР
Про оздоровлення вихованців

164
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

04025/08-37 Лист02/1816
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
МЕДУНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Сирцова В.К. (інші)

165
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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04044/08-28 Лист3770
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів

166
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

04167/08-37 Лист35-113/2099
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ
Про присвоєння почесного звання Бабушкіну Г.Ф.

167
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04168/08-37 Лист35-113/2100
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ
Про присвоєння почесного звання Кириченку В.М.

168
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Херсонська ОДА

04052/08-40 ЛистВпр-С-2110/К
Про створення спільної робочої групи

169
08.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04076/08-15 Лист2/05-13
(М.Ставнійчук) Про створення і діяльність 
громадських рад

170
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

04118/08-15 Лист25-01/3
(А.Балюк) Про надання інформації щодо стану 
автомобільних доріг загального користування

171
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04119/08-15 Лист04-01/644
(С.Ларін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 28.12.2012 № 1-1/3526

172
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Президент України

04023/08-02 Указ278/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня науки

173
16.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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04073/08-02 Указ284/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури 
та майстрів народного мистецтва

174
18.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04074/08-02 Указ290/2013
Про призначення стипендій Президента України 
для видатних спортсменів із параолімпійських і 
дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

175
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

04075/08-02 Указ292/2013
Про внесення змін до Положення про Державне 
агентство автомобільних доріг України

176
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04117/08-02 Указ252/2013
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

177
11.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

04045/08-22 Лист541/01
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 12.04.2013 № 181

178
13.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

04113/08-37 Лист581/01
Про нагородження Калюжного Л.О. (інші) 

179
17.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

04185/08-35 Лист01-51/744
Про сприяння в погашенні заборгованості із 
заробітної плати

180
21.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

04040/08-36 Лист05-29/0621
Про граничну чисельність РДА

181
18.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04077/08-37 Лист05-29/0639
Про нагородження Трошиної Т.В.

182
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Веселівська 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

04166/08-36 Лист01-01-31/0513
Про погодження призначення Гершелі О.М.

183
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

04064/08-37 Лист094/01-15
Про присвоєння почесного Кієнко Т.Г.

184
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Заводська райадміністрація

04004/08-37 Лист01-11/396
Про нагородження Домікеєва В.В. (інші)

185
15.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

04122/08-20 Лист2077/05-03
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

186
16.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04145/08-32 Лист1407/05-24
Про реалізацію проекту цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

187
21.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

04123/08-36 Лист01-16/0438
Про погодження звільнення Єрмоленко Л.В.

188
21.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

04012/08-27 Лист01-20/209
Про виділення коштів на ремонт будинку культури

189
15.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

04157/08-20 Лист1008/01-20
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

190
16.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ 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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документа

04159/08-20 Лист01-31/220
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

191
23.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04160/08-20 Лист1164/01-20
Про виділення коштів

192
22.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

04161/08-36 Лист03-02/34-к
Про погодження стажування Апостолова В.І.

193
18.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04162/08-36 Лист03-02/36-к
Про погодження стажування Баши О.М.

194
18.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

04009/08-37 Лист01-36/1390
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Отрішко Н.Я.

195
14.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

04007/08-36 Лист01-35/0689
Про погодження стажування Олелі М.М.

196
15.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04008/08-36 Лист01-35/0690
Про погодження призначення Олелі М.М.

197
15.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04092/08-44 Лист01-48/0725
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНА СПОРТИВНА ГРА 
"ЗІРНИЦЯ" 25-26.05.2013

198
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

04010/08-37 Лист61-35/0308
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Решетняк О.Є.

199
04.04.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

04114/08-37 Лист01-11/0514
Про нагородження Крижка В.Я., Мамич В.Г.

200
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

04115/08-37 Лист0574/01-15/01
Про нагородження Тихомирова В.В.

201
23.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

03991/08-21 Лист115/01-22
ПРИМОРСЬКА СІЛЬРАДА ВАСИЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про передачу на баланс сільради водопровідної 
мережі

202
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

04046/08-32 Лист359/01-25
АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

203
17.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

04093/08-20 Лист08/293
Про виділення коштів для сплати судового збору

204
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

04063/08-37 Лист1130.04-15
Про присвоєння почесного звання Єршовій В.О.

205
21.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04098/08-37 Лист1151.02-15
Про нагородження Рябенка Є.М.

206
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент охорони здоров`я

26



№
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

03990/08-37 Лист02-ОК/1448
Про нагородження Шинкаренка В.Л. (інші)

207
18.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

04041/08-37 Лист02-ОК/1465
Про нагородження Лукашенка С.І. (інші)

208
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури

04013/08-37 Лист326/05
Про нагородження Лисечко О.В. (інші)

209
20.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

04055/08-20 Лист03-08/741-1018
Про порушення бюджетного законодавства

210
14.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

04054/08-37 Лист8/2-822
Про заохочення працівників органів внутрішніх 
справ Волвенкіна І.С. (інші)

211
22.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління МНС України в Запорізькій області

03996/08-22 Лист01/17/1617
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

212
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Головне управління юстиції

04124/08-41 Лист12/5-39/5080
ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ СЕМІНАР 30.05.2013
Про участь у семінарі працівників юридичних 
служб

213
22.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Правові питання 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
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

04163/08-24 Лист7/8-1435-10
ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ
Про проведення обстеження всіх дитячих і 
спортивних майданчиків

214
22.05.2013від

№
від 24.05.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

03988/08-32 Лист673/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

215
17.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

04038/08-32 Телеграма680/04
Подання на сесію обласної ради

216
17.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція ядерного регулювання України

04135/08-22 Лист15-11/3514
ВИЇЗНА НАРАДА 28.05.2013
Про участь у нараді

217
23.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна міграційна служба України

04087/08-31 Лист8-4273/2.1-13
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів стосовно інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство 

218
20.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

04031/08-21 Лист4086/0/20-13
Про Реєстр документів дозвільного характеру

219
15.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

04019/08-32 Лист1525/8/6
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 12.06-14.06.2013

220
15.05.2013від

№
від 21.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

28



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

03983/08-47 Лист1/04-1-1102
Про надання інформації щодо стану інформатизації 
в Україні

221
16.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державне космічне агентство України

03966/08-32 Лист2863/10-4.3/13
Про закріплення території пляжу за дитячим 
закладом "Мрія"

222
15.05.2013від

№
від 20.05.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

04091/08-36 Лист
Про надання інформації щодо потреб і пріоритетні 
напрями підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації держслужбовців за рахунок 
міжнародної технічної допомоги

223
22.05.2013від

№
від 22.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

04120/08-36 Лист91/96/22-13
Про надання інформації щодо реалізації Державної 
цільової програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
європейської інтеграції та євроатлантичного 
співробітництва

224
20.05.2013від

№
від 23.05.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

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

29


