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 Запорізька  обласна  державна  адміністрація  
 
 
 Ф21-КА 

 ІНФОРМАЦІЯ 
 про вхідні документи за період з  10.06.13  по  14.06.13  
 
 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Верховна Рада України 
 1 № 04737/08-01 № 228-VII Закон України Правові питання 
 від 10.06.2013 від 14.05.2013 Про внесення зміни до статті 263*1 Кримінального 
 кодексу України у зв'язку з приєднанням України 
 до Протоколу проти незаконного виготовлення та 
 обігу вогнепальної зброї, її складових частин і 
 компонентів, а також боєприпасів до неї, який 
 доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 
 організованої злочинності 
 2 № 04738/08-01 № 230-VII Закон України Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 10.06.2013 від 14.05.2013 Про внесення змін до Закону України "Про заборону 
 ввезення і реалізації на території України 
 етилованого бензину та свинцевих добавок до 
 бензину" щодо авіаційного палива 
 3 № 04739/08-01 № 231-VII Закон України Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 10.06.2013 від 14.05.2013 Про внесення змін до деяких законів України щодо 
 призначення та індексації пенсій 
 4 № 04740/08-01 № 244-VII Закон України Питання усиновлення та дітей-сиріт 
 від 10.06.2013 від 16.05.2013 Про внесення змін до деяких законів України щодо 
 посилення матеріальної підтримки сімей, в яких 
 виховуються діти, над якими встановлено опіку чи 
 піклування 
 5 № 04741/08-01 № 243-VII Закон України Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 
 спорту 
 від 10.06.2013 від 16.05.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
 України щодо порядку перебування дітей у закладах, 
 у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або 
 закладах громадськогор харчування у нічний час 
 6 № 04742/08-01 № 224-VII Закон України Правові питання 
 від 10.06.2013 від 14.05.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
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 України щодо реалізації державної 
 антикорупційної політики 
 7 № 04743/08-01 № 245-VII Закон України Правові питання 
 від 10.06.2013 від 16.05.2013 Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
 України щодо приведення законодавства у 
 відповідність з Кримінальним процесуальних 
 кодексом України 
 8 № 04744/08-01 № 286-VII Постанова Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 10.06.2013 від 21.05.2013 Про відзначення 60-річчя з дня народження Квітки 
 Цісик 
Комісії Верховної Ради України 
 9 № 04713/08-14 № 04-40/13-153(145 Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 СПЕЦІАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ  
 ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 
 13.06.2013  
 Про приватизацію ДП "ЗТМК" 
Комітети Верховної Ради України 
 10 № 04887/08-14 № 04-29/9-409 Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 13.06.2013 від 10.06.2013 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА, РЕГУЛЯТОРНОЇ ТА АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
 Про виїзне засідання Комітету  щодо ситуації на 
 ринках Одеської області і м.Одеса 
Народні депутати України 
 11 № 04716/08-10 № 451-П Депутатське звернення Охорона здоров'я 
 від 10.06.2013 від 31.05.2013 НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.  (Запорожченку А.Г.)  
 Про розгляд звернення Піддубного Е.Л. щодо 
 усунення помилок при встановленні групи 
 інвалідності, яка виникла внаслідок виробничої 
 травми 
 12 № 04718/08-10 № 04-04/21-985 Депутатське звернення Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 10.06.2013 від 03.06.2013 НДУ МИРНИЙ О.Б.  
 Про надання інформації щодо переліку об'єктів 
 централізованого водопостачання та 
 водовідведення, капітальний ремонт яких 
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 планується проводити у 2013 році 
 13 № 04719/08-10 № 285 Депутатське звернення Питання виділення, обміну та 
 приватизації житла, міжміський обмін 
 від 10.06.2013 від 04.06.2013 НДУ БОНДАРЕНКО В.Д.  
 Про звернення Шахнір Л.І. щодо покращення її 
 житлових умов 
 14 № 04720/08-10 № 06/13-119 Депутатське звернення Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 НДУ БАНДУРОВ В.  
 Про внесення змін до Переліку інвестиційних 
 програм 
 15 № 04746/08-10 № 155 Депутатське звернення Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 10.06.2013 від 30.05.2013 НДУ СОБОЛЄВ С.В.  
 Про протиправні дії спрямовані на заволодіння 
 державними землями лісогосподарського призначення 
 на території Розумівської сільради Запорізького 
 р-ну 
 16 № 04747/08-10 № 04-37/21-253 Депутатське звернення Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 НДУ СУХИЙ Я.М.  
 Про внесення до переліку об"єктів, що будуть 
 споруджені за кошти державного бюджету 
 17 № 04748/08-10 № 464-П Депутатське звернення Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.  
 Про звернення Карасенка В.Є. щодо організації 
 проміжних зупинок 
 18 № 04774/08-10 № 43/144 Депутатське звернення Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 НДУ РОЗЕНКО П.  
 Про стан погашення заборгованості із заробітної 
 плати 
 19 № 04779/08-10 № 06/13-128 Депутатське звернення Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
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 робота банків, оподаткування тощо 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 НДУ БАНДУРОВ В.  
 Про перелік об"єктів, які потребують фінансування 
 у 2013 році 
 20 № 04856/08-14 № 139/06 Питання соціально-економічного 
 розвитку 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.  
 Пропозиції до переліку інвестиційних проектів 
 21 № 04908/08-10 № 02-90 Депутатське звернення Охорона здоров'я 
 від 13.06.2013 від 13.06.2013 НДУ ДУДКА О.І.  (Запорожченку А.Г.)  
 Про звернення Мороз О.В. щодо надання допомоги 
 в лікуванні 
 22 № 04909/08-10 № 01-91 Депутатське звернення Охорона здоров'я 
 від 13.06.2013 від 13.06.2013 НДУ ДУДКА О.І.  (Запорожченку А.Г.)  
 Про звернення Іванова І.Г. щодо встановлення йому 
 групи інвалідності як учаснику бойових дій 
 ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ 
Банки 
 23 № 04911/08-20 № 61/ Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"  
 Про капітальні видатки 
Інші кореспонденти 
 24 № 04825/08-32 № 132 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 11.06.2013 від 03.06.2013 ТОВ "СКЛОПЛАСТИК"  
 Про затвердження лімітів на утворення та 
 розміщення відходів на 2013 рік 
 25 № 04838/08-33 № б/н Питання зовнішньо-економічної 
 діяльності, встановлення виробничих, 
 наукових і культурних зв'язків 
 від 12.06.2013 від 05.06.2013 ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"  
 Річний звіт про діяльність Проекту 
 26 № 04839/08-33 № IRM/050613/23 Питання зовнішньо-економічної 
 діяльності, встановлення виробничих, 
 наукових і культурних зв'язків 
 від 12.06.2013 від 06.06.2013 ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"  
 ОГЛЯДОВА ЗУСТРІЧ 04-05.07.2013   
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 27 № 04843/08-22 № 04/915 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 12.06.2013 від 06.06.2013 УПРАВЛІННЯ КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ  
 Про виділення пального 
 28 № 04866/08-23 № 5765/3-13/01-04 Ринкові відносини і реформування в 
 АПК 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 ТОВ СП "НІБУЛОН"  
 Про ситуацію навколо ДП "Хлібна база № 74" 
 29 № 04867/08-32 № 5764/3-13/01-04 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 ТОВ СП "НІБУЛОН"  
 Про земельну ділянку для будівництва об"єкту 
 транспортної інфраструктури 
 30 № 04868/08-22 № 5762/3-13/01-40 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 ТОВ СП "НІБУЛОН"  
 Про забезпечення електропостачання 
 31 № 04869/08-32 № 5763/3-13/01-04 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 ТОВ СП "НІБУЛОН"  
 Про оформлення документів на земельні ділянки 
 32 № 04886/08-23 № 15-9-1-16/16671 Ринкові відносини і реформування в 
 АПК 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ВЕТМЕДИЦИНИ УКРАЇНИ  
 Про проведення засідання ДНПК 
 33 № 04889/08-27 № 0033/5с Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 13.06.2013 від 15.05.2013 НАЦАКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ  
 СЕМІНАР ПРАКТИКУМ 21.06.2013  
 34 № 04890/08-27 № 0053/6с Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 13.06.2013 від 04.06.2013 НАЦАКАДЕМІЯ КЕРВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ  
 Про семінари-практикуми 
 35 № 04898/08-22 № 143 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 13.06.2013 від 06.06.2013 ОРГКОМІТЕТ 8-ГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З"ЇЗДУ ЯКОСТІ  
 Про Резолюцію з"їзду 
 36 № 04910/08-28 № 726 Охорона здоров'я 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 ДУ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ЗА СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХВОРОБАМИ"  
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 Про відкриття Запорізького міжрегіонального 
 итренінгового центру з питань ВІЛ-інфекції 
 16.06.2013 
 37 № 04933/08-27 № 18 Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ "ТАВРІЯ"  
 Про придбання книги для бібліотек області 
Суди 
 38 № 04792/08-43 № 908/1635/13 Питання виконання вироків, рішень, 
 ухвал судових органів, арбітражу 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА  
 Про визнання права власності 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ДУ "Урядовий контактний центр" 
 39 № 04788/08-45 № 0970 Питання організаційної роботи 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
 "гарячу лінію" та через Інтернет 08-09.06.2013 
 40 № 04800/08-45 № 0967 Питання організаційної роботи 
 від 11.06.2013 від 08.06.2013 Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
 "гарячу лінію" та через Інтернет 07.06.2013 
 41 № 04801/08-45 № 0952 Питання організаційної роботи 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про опрацювання звернень, що надійшли на урядову 
 телефону "гарячу лінію" у травні 2013 року 
 42 № 04802/08-45 № 0962 Питання організаційної роботи 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
 "гарячу лінію" та через Інтернет 06.06.2013 
 43 № 04854/08-45 № 0983 Питання організаційної роботи 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
 "гарячу лінію" та через Інтернет 10.06.2013 
 44 № 04855/08-45 № 0980 Питання організаційної роботи 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
 "гарячу лінію" та через Інтернет 03-09.06.2013 
Кабінет Міністрів України 
 45 № 04714/08-09 № 17664/44/1-13 Доручення Питання зовнішньо-економічної 
 діяльності, встановлення виробничих, 
 наукових і культурних зв'язків 
 від 10.06.2013 від 08.06.2013 (Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо 
 найбільш інвестиційно-привабливих проектів, які 
 можуть бути реалізовани у Вашему регіоні 
 46 № 04722/08-03 № 400 Постанова Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
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 від 10.06.2013 від 05.06.2013 Про затвердження Порядку формування та ведення 
 переліку суб"єктів господарювання, які надають 
 послуги з посередництва у працевлаштуванні, та 
 суб"єктів господарювання, які здійснюють 
 наймання працівників для подальшого виконання 
 ними роботи в Україні в інших роботодавців 
 47 № 04723/08-04 № ВП 38 Витяг з протоколу Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 10.06.2013 від 03.06.2013 (М.Азаров) 1. Про результати діяльності 
 Держтуризмкурорту з активізації розвитку 
 внутрішнього і в"їзного туризму 
 48 № 04724/08-04 № ВП 39 Витяг з протоколу Питання організаційної роботи 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 (М.Азаров) 9.2 Рішення з окремих питань щодо 
 посилення відповідальності за виконання завдань і 
 заходів Національного плану дій на 2013 рік 
 49 № 04725/08-04 № 23090/0/1-13 Протокол наради Питання організаційної роботи 
 (засідання) 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 (К.Грищенко) Про розширене засідання 
 Координаційної ради з питань реалізації в Україні 
 Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" 
 (28.05.2013) 
 50 № 04726/08-09 № 48689/155/1-12 Доручення Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 (К.Грищенко) Про укладання договорів щодо 
 створення об"єкта права інтелектуальної власності 
 51 № 04727/08-09 № 16534/15/1-13 Доручення Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 (О.Вілкул) Про розрахунки бюджетних установ  
 52 № 04728/08-09 № 21227/1/1-13 Доручення Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 (К.Грищенко) Про стан інформаційного простору 
 області 
 53 № 04729/08-09 № 16425/7/1-13 Доручення Питання наслідків Чорнобильської 
 катастрофи, екологічної безпеки та 
 надзвичайних ситуацій 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 (О.Вілкул) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 19.06.2013  
 Про участь у селекторній нараді 
 54 № 04730/08-09 № 21004/1//1-13 Доручення Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
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 від 10.06.2013 від 05.06.2013 (К.Грищенко) Про затвердження Плану заходів з 
 імплементації Конвенції ЮНЕСКО 
 55 № 04731/08-09 № 23225/0/1-13 Доручення Освіта і наука 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 (М.Азаров) За результатами зустрічі з 
 представниками учнівського самоврядування 
 04.06.2013 
 56 № 04732/08-04 № ВП 39 Витяг з протоколу Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 (М.Азаров) 9.1. Рішення з окремих питань щодо 
 забезпечення своєчасної виплати заробітної плати 
 за час відпустки педагогічним працівникам 
 57 № 04733/08-09 № 22252/1/1-13 Доручення Охорона здоров'я 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 (М.Азаров) Про стан додержання прав дітей на 
 безпечні умови розвитку, раціональне харчування  
 58 № 04734/08-09 № 22892/1/1-13 Доручення Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 10.06.2013 від 08.06.2013 (М.Азаров) Про Резолюцію 8-го Всеукраїнського 
 з"їзду якості 
 59 № 04735/08-09 № 22160/1/1-13 Доручення Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 Про відзначення 70-річчя звільнення України 
 Червоною Армією від фашистських загарбників 
 60 № 04736/08-09 № 14640/12/1-13 Доручення Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 (О.Вілкул) Про землі водного фонду 
 61 № 04745/08-49 № 797/1/1-13-ДСК Доручення Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 (М.Азаров) Про можливе погіршення екологічного 
 стану водних басейнів унаслідок транскордонних 
 забруднень та зниження якості води 
 62 № 04771/08-09 № 22225/1/1-13 Доручення Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 (М.Азаров) МІЖНАРОДНИЙ ВІДКРИТИЙ СЕМІНАР 14.06.2013  
 "Збережемо клімат разом" 
 63 № 04860/08-09 № 21326/1/1-13 Доручення Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 12.06.2013 від 07.06.2013 (М.Азаров) Про аудит використання коштів на 
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 промислову безпеку і охорону праці 
 64 № 04861/08-09 № 13805/74/1-13 Доручення Питання наслідків Чорнобильської 
 катастрофи, екологічної безпеки та 
 надзвичайних ситуацій 
 від 12.06.2013 від 07.06.2013 (О.Вілкул) Про моніторинг гідрологічної 
 обстановки 
 65 № 04899/08-03 № 386-р Розпорядження Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 13.06.2013 від 15.05.2013 Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного 
 суспільства в Україні 
 66 № 04900/08-09 № 20787/3/1-13 Доручення Питання релігії та національностей 
 від 13.06.2013 від 11.06.2013 (К.Грищенко) Про план заходів Стратегії захисту та 
 інтеграції в українське суспільство ромської 
 національної меншини 
 67 № 04901/08-09 № 23748/0/1-13 Доручення Питання зовнішньо-економічної 
 діяльності, встановлення виробничих, 
 наукових і культурних зв'язків 
 від 13.06.2013 від 11.06.2013 (С.Камишев) Про візит Надзвичайного і 
 Повноважного Посла Французької Республіки в 
 Україні до м. Запоріжжя 19-20.06.2013 
 68 № 04902/08-09 № 22619/1/1-13 Доручення Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 13.06.2013 від 10.06.2013 (Ю.Бойко) Про припинення дії Меморандуму 
 69 № 04903/08-09 № 44356/9/1-12 Доручення Питання організаційної роботи 
 від 13.06.2013 від 11.06.2013 (М.Азаров) Про створення міжвідомчої комісії 
 70 № 04904/08-09 № 6162/5/1-13 Доручення Питання наслідків Чорнобильської 
 катастрофи, екологічної безпеки та 
 надзвичайних ситуацій 
 від 13.06.2013 від 11.06.2013 (Ю.Бойко) Про проведення Міжввідомчих нарад 
 71 № 04907/08-09 № 24086/0/1-13 Доручення Питання організаційної роботи 
 від 13.06.2013 від 13.06.2013 (О.Вілкул) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.06.2013  
 Про участь у селекторній нараді 
 72 № 04935/08-09 № 24100/0/1-13 Доручення Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 (О.Вілкул) Про надання інформації щодо 
 облаштування стоянок для розміщення вантажного 
 транспорту на підходах до міста 
 73 № 04936/08-09 № 22389/1/1-13 Доручення Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 (М.Азаров) Про погашення заборгованості із сплати 
 единого внеску на загальнообов"язкове державне 
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 соціальне страхування 
 74 № 04937/08-09 № 23863/0/1-13 Доручення Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 (М.Азаров) Про надання фінансової допомоги 
 ПАТ "АЗМОЛ" 
 75 № 04938/08-09 № 23453/1/1-13 Доручення Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 (Ю.Авксентьєв) Про стан соціально-трудових 
 відносин, колективні спори (конфлікти) в Україні у 
 травні 2013 року 
 76 № 04939/08-09 № 23324/1/1-13 Доручення Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 (О.Вілкул) Про погашення боргів з заробітної 
 плати на КТ "Запорізький завод високовольтної 
 апаратури Вакатов і компаня" 
 МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ 
 77 № 04768/08-29 № 1/900 Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 
 спорту 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 МІНМОЛОДЬСПОРТ  
 Про проведенняя ІІ-ого міжнародного 
 литовсько-українського конкурсу малюнків, 
 плакатів і фотографій "Дружать діти на планеті" 
Міністерство аграрної політики та продовольства 
 78 № 04883/08-23 № 37-41-11/11149 Ринкові відносини і реформування в 
 АПК 
 від 13.06.2013 від 07.06.2013 Про формування державного інтервенційного фонду 
 в установлених обсягах 
Міністерство екології та природних ресурсів 
 79 № 04751/08-32 № 18/12/10-3 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 Про надання копії ліценції, виданої ТОВ "Шанс-1" 
 80 № 04897/08-32 № 9012/09/10-13 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 13.06.2013 від 06.06.2013 Про надання інформації  з питань екології та 
 природних ресурсів 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
 81 № 04752/08-21 № 2522-06/18979-08 Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 



 № Джерело  інформації  Номер, Вид документа, короткий зміст Тип,  Форма 
(адресат) дата зберігання  
 з/п номер та дата ОДА (ключові слова) носій інформації документа 
 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 10.06.2013 від 01.06.2013 Про інформування щодо осіб, відповідальних за 
 роботу центрів надання адміністративних послуг 
 82 № 04764/08-19 № 2822-07/19852-07 Питання соціально-економічного 
 розвитку 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 Про моніторинг соціально-економічного розвитку 
 малих міст і селищ 
Міністерство культури 
 83 № 04750/08-27 № 414/67/15-13 Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 Про утворення Оргкомітету та затвердження 
 регіонального плану щодо  відзначення 900-річчя 
 першого варіанту літопису "Повість минулих літ" 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
 84 № 04823/08-26 № 1/9-424 Освіта і наука 
 від 11.06.2013 від 11.06.2013 Про перевірку навчальних закладів щодо додержання 
 прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку 
Міністерство охорони здоров'я 
 85 № 04625/08-28 № 04.04-42-19/947/ Охорона здоров'я 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 Про індивідуальні програми реабілітації для 
 дітей-інвалідів 
 86 № 04945/08-28 № 05.01-06/10/1494 Охорона здоров'я 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 Про стан додержання прав дітей на безпечні умови 
 розвитку, раціональне харчування  
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства 
 87 № 04715/08-24 № 7/21-8270 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 10.06.2013 від 29.05.2013 Ппро проект наказу  "Про затвердження Змін до 
 Методичних рекомендацій із забезпечення 
 ефективного відведення поверхневих вод" 
 88 № 04753/08-43 № 7/19-8775 Питання організаційної роботи 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 Про введення в дію рішення колегії від 30.05.2013 
 № 24 
 89 № 04755/08-24 № 7/10-8738 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 Про узагальнення позитивного досвіду в сфері ЖКГ 
 90 № 04763/08-33 № 7/12-8670 Питання зовнішньо-економічної 
 діяльності, встановлення виробничих, 
 наукових і культурних зв'язків 
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 від 10.06.2013 від 05.06.2013 Про розвиток міжрегіонального співробітництва 
 України та Республіки Кіпр 
 91 № 04769/08-24 № 7/9-8856 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 Про нещасний випадок на КП "Харківводоканал" 
 92 № 04809/08-24 № 7/9-8910 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про капітальний ремонт систем централізованого 
 водопостачання та водовідведення 
 93 № 04810/08-24 № 7/14-8918 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про надання інформації щодо забезпеченності 
 містобудівною документацією 
 94 № 04811/08-24 № 7/13-8908 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про стан виконання Загальнодержавної програми 
 реформування і розвитку ЖКГ 
 95 № 04812/08-24 № 7/14-8919 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про ефективність містобудівної діяльності 
 96 № 04922/08-24 № 7/20-8757 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 14.06.2013 від 06.06.2013 Про тариф на житлово-комунальні послуги в 
 Запорізькій області 
 97 № 04923/08-24 № 7/14-8769 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 14.06.2013 від 06.06.2013 Про проведення моніиторингу реалізації 
 Генеральної схеми планування території України за 
 2012 рік 
 98 № 04924/08-24 № 7/14-8358 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 14.06.2013 від 31.05.2013 Про відзначення Дня архітектури України 
 99 № 04946/08-33 № 8/12.1-166-13 Питання зовнішньо-економічної 
 діяльності, встановлення виробничих, 
 наукових і культурних зв'язків 
 від 14.06.2013 від 14.06.2013 Про розвиток міжрегіонального співробітництва 
 України та Турецької Республіки 
 100 № 04951/08-24 № 7/14-92 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 НАРАДА 20.06.2013  
 Про участь у нараді 



 № Джерело  інформації  Номер, Вид документа, короткий зміст Тип,  Форма 
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 з/п номер та дата ОДА (ключові слова) носій інформації документа 
 
Міністерство соціальної політики 
 101 № 04749/08-30 № 368/0/15-13/57 Питання усиновлення та дітей-сиріт 
 від 10.06.2013 від 10.06.2013 Про фінансування щодо забезпечення житлом 
 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
 піклування 
 102 № 04780/08-35 № 346/0/15-13/014 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 11.06.2013 від 31.05.2013 Про гуманітарну допомогу 
 103 № 04781/08-35 № 357/0/15-13/18 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 Про організацію соціального діалогу в Україні 
 104 № 04782/08-35 № 303/1/15-13/19 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про надання інформації щодо виконання п.2.2 
 Протокольного рішення від 14.05.2013 
 105 № 04879/08-35 № 6309/0/14-13/039 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА 14.06.2013   
 Про участь у нараді 
 106 № 04913/08-35 № 376/0/15-13/13 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 13.06.2013 від 13.06.2013 Про надання інформації щодо виплати відпускних 
 та допомоги на оздоровлення  педагогічним 
 працівникам 
Міністерство фінансів 
 107 № 04896/08-20 № б/н Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 13.06.2013 від 13.06.2013 Про капітальні видатки 
 МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бердянський міськвиконком 
 108 № 04813/08-22 № 04-3523/27 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про транспортні засоби, які здійснюють 
 перевезення пасажирів 
Енергодарський міськвиконком 
 109 № 04803/08-20 № 02-28/2405 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
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 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про виділення коштів 
Запорізький міськвиконком 
 110 № 04777/08-20 № 01/02-19/01876 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про виділення коштів субвенції 
 111 № 04874/08-22 № 03/02-20/01907 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 12.06.2013 від 12.06.2013 Про затвердження переліку об"єктів 
Мелітопольський міськвиконком 
 112 № 04834/08-20 № 02-12/538-2 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 12.06.2013 від 07.06.2013 Про сприяння у вирішенні питання проходження 
 платежів 
 113 № 04926/08-20 № 02-12/546-2 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 14.06.2013 від 11.06.2013 Про сприяння у вирішенні питання проходження 
 платежів 
 МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Депутат міської ради 
 114 № 04756/08-10 № 146 Депутатське звернення Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 10.06.2013 від 08.06.2013 ДЕПУТАТ ПРИМОРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ МУЗИКА В.Р.  
 Про вирішення конфліктної ситуації 
 ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ 
Депутати Запорізької обласної ради 
 115 № 04717/08-10 № 134 Депутатське звернення Охорона здоров'я 
 від 10.06.2013 від 05.06.2013 ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.  (Запорожченку А.Г.)  
 Про звернення Парамонової Н.В. щодо надання 
 допомоги в лікування її доньки 
 116 № 04773/08-10 № 0020 Депутатське звернення Освіта і наука 
 від 11.06.2013 від 10.05.2013 ДОР КЛІМОВИЧ О.О.  (Запорожченку А.Г.)  
 Про звернення мешканців села Замістя 
 Чернігівського р-ну щодо закриття школи 
 ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ 
ВАТ "Дніпроспецсталь" 
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 117 № 04837/08-37 № 125-75 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 Про нагородження Грановського СФ. (інші) 
ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" 
 118 № 04873/08-37 № 011-556 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 Про нагородження Богуславської Т.Ю. 
ВАТ "Мотор Січ" 
 119 № 04798/08-37 № 994/ок Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 Про нагородження Жеманюка П.Д. 
Військові частини 
 120 № 04831/08-44 № 797 Питання мобілізаційної та оборонної 
 роботи, робота митниць 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 В/Ч 3033  
 Про надання допомоги 
Галузеві обкоми профспілок 
 121 № 04893/08-37 № 100 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
 Про нагородження  
Господарський суд 
 122 № 04793/08-43 № 21/140/08 Питання виконання вироків, рішень, 
 ухвал судових органів, арбітражу 
 від 11.06.2013 від 04.06.2013 Про банкрутство 
Запорізька АЕС 
 123 № 04829/08-32 № 08-30/14406 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про надання в постійне користування земельної 
 ділянки 
Запорізька дирекція залізничних перевезень 
 124 № 04807/08-22 № ДНМІ-265/02-51 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про стан справ з використанням вагонів за 5 
 місяців 2013 року 
 125 № 04808/08-22 № ДНМІ-264/02-51 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про стан справ з використанням вагонів у травні 
 2013 року 
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ 
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 126 № 04783/08-37 № б/н Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 11.06.2013 ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"  
 Про нагородження Кобякової О.Г. 
 127 № 04784/08-37 № б/н Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 11.06.2013 ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"  
 Про нагородження Гедеровича О.А. 
 128 № 04785/08-37 № б/н Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 11.06.2013 ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"  
 Про нагородження Степнова В.В. 
 129 № 04786/08-37 № б/н Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 11.06.2013 ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"  
 Про нагородження Голованя О.В. 
 130 № 04787/08-37 № б/н Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 11.06.2013 ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"  
 Про нагородження Скрипніка С.М. 
 131 № 04789/08-37 № 03-514 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 ПАТ "ЗАПОРІЖСКЛЮФЛЮС"  
 Про нагородження Осіпова М.Я. 
 132 № 04815/08-25 № 456 Торгівля, побутові послуги та 
 громадське харчування 
 від 11.06.2013 від 03.06.2013 ТОВ "ТЕРРА"  
 Про гранічну торговельну надбавку 
 133 № 04821/08-22 № 34 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 ТОВ "УНИШИП СЕРВИС"  
 Про вирішення конфліктної ситуації 
 134 № 04830/08-24 № 067/208 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"  
 Про погодження загальновиробничих норм 
 питомих витрат ПЕР 
 135 № 04844/08-32 № 220 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 ТОВ "ФІРМА "НАДІЯ - ГРАНДЕКС"  



 № Джерело  інформації  Номер, Вид документа, короткий зміст Тип,  Форма 
(адресат) дата зберігання  
 з/п номер та дата ОДА (ключові слова) носій інформації документа 
 
 Про затвердження лімітів на утворення та 
 розміщення відходів на 2013 рік 
 136 № 04891/08-32 № 670 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 ТОВ "МОКРЯНСЬКИЙ КАМ"ЯНИЙ КАР"ЄР № 3"  
 Про затвердження лімітів на утворення та 
 розміщення відходів на 2013 рік 
Інші кореспонденти 
 137 № 04754/08-44 № 7/698 Питання мобілізаційної та оборонної 
 роботи, робота митниць 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 ЗАПОРІЗЬКЕ ЗОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ  
 Про проведення перевірки щодо законності 
 використання коштів та майна в Запорізькому 
 облвійськоматі 
 138 № 04791/08-46 № 567/01-11 Питання виділення, обміну та 
 приватизації житла, міжміський обмін 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 ЗРУ "ДЕРЖФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ"  
 Про формування реєстру ЄДРКО 
 139 № 04836/08-37 № 423 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕРІ"  
 Про нагородження Тахтарова М.М. (інші) 
 140 № 04846/08-35 № 145 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 12.06.2013 від 07.06.2013 ПІДПРИЄМСТВО "ЗЛАГОДА"  
 Про документи на отримання пільг 
 141 № 04847/08-35 № 20 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 12.06.2013 від 07.06.2013 ПІДПРИЄМСТВО "БЕРДЯНСЬКА ТРИКОТАЖКА"  
 Про документи на отримання пільг 
 142 № 04882/08-35 № 180 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 БЕРДЯНСЬКЕ УВП УТОС  
 Про надання дозволу на право користування 
 пільгами з оподаткування 
Облпрокуратура 
 143 № 04870/08-41 № 07/1/1-1305/6вих Подання Правові питання 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 Про усунення порушень вимог Закону України "Про 
 адміністративні послуги" та інших 
 нормативно-правових актів, причин цих порушень 
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 та умов, що їм сприяють 
 144 № 04871/08-41 № 07/1/1-4113-11 Питання забезпечення законності, 
 охорони прав, свобод і законних 
 інтересів громадян 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 Про звернення Комітету ВРУ щодо  Сагань В,В. 
 щодо звільнення йього з посади вчителя економіки 
 та надання допомоги у працевлаштуванні 
 145 № 04878/08-41 № 42 Постанова 
 від 12.06.2013 від 12.06.2013 Про проведення перевірки у порядку нагляду за 
 додержанням і застосуванням законів 
 146 № 04880/08-41 № 07/2-223-вих-13 Правові питання 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 Про надання інформації щодо зупинок громадського 
 транспорту, які розташовані на території області 
ОСПП "Потенціал" 
 147 № 04804/08-37 № 87-р Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 Про нагородження Синиціна О.М. 
 148 № 04921/08-27 № б/н Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 14.06.2013 від 14.06.2013 Про проект створення Ладшафтно-зоологічного 
 парку на о. Хортиця 
Партії та громадські об'єднання 
 149 № 04545/08-38 № 40 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ  
 Про надання фінансової допомоги 
 150 № 04805/08-21 № 12-вих. Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 11.06.2013 від 03.06.2013 РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ  
 Про проведення повторної зустрічі 
 151 № 04816/08-24 № 7/06/1 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 ОСББ "ДРУЖНИЙ БУДИНОК"  
 Про погашення заборгованості за спожиту теплову 
 енергію управлінням освіти Мелітопольської 
 міськради 
 152 № 04817/08-35 № 33 Питання соціального захисту, зайнятості 
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 населення, праці та заробітної плати 
 від 11.06.2013 від 03.06.2013 БЕРДЯНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ  
 Про надання фінансової допомоги 
 153 № 04849/08-37 № 77 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 РАДА СТАРІЙШИН М. МЕЛІТОПОЛЯ  
 Про нагородження Савьолова А.Б. 
 154 № 04927/08-22 № 150 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 14.06.2013 від 10.06.2013 БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ  
 Про телефонний зв"язок 
 155 № 04931/08-18 № 19 Питання діяльності об'єднань громадян, 
 політичних блоків, партій та рухів 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 ГО "ПРИАЗОВ"Я"  
 Про вирішення конфліктної ситуації 
Підприємства комунальної служби 
 156 № 04876/08-24 № 1533 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"  
 Про погодження загальновирообничих норм 
 питомих витрат ПЕР 
 157 № 04952/08-24 № 1293 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 КП "ВОДОКАНАЛ" ММР  
 Про погодження загальновиробничих норм 
 питомих витрат ПЕР 
Садівницькі товариства 
 158 № 04629/08-22 № 5/1202 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 14.06.2013 від 10.06.2013 Про поточні ціни на матеріальні ресурси 
Суди 
 159 № 04826/08-43 № 940 Питання виконання вироків, рішень, 
 ухвал судових органів, арбітражу 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 ПРИМОРСЬКИЙ РАЙСУД   
 Про відкриття провадження по справі 
 160 № 04827/08-43 № 941 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 ПРИМОРСЬКИЙ РАЙСУД   
 Про відкриття провадження по справі 
 161 № 04828/08-43 № 939 Питання виконання вироків, рішень, 
 ухвал судових органів, арбітражу 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 ПРИМОРСЬКИЙ РАЙСУД   
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 Про відкриття провадження по справі 
ТБО "Запоріжбуд" 
 162 № 04797/08-37 № 202/к Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 15.05.2013 КУ "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ"  
 Про нагородження Кияниці Н.В. 
Установи охорони здоров'я 
 163 № 04824/08-32 № 831 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"  
 Про затвердження лімітів на утворення та 
 розміщення відходів на 2013 рік 
 164 № 04832/08-28 № 4834 Охорона здоров'я 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗОР  
 Про введення в експлуатацію надземного переходу 
Учбові заклади 
 165 № 04877/08-32 № 296 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 12.06.2013 від 12.06.2013 КЗ "ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ "ДИВОСВІТ"  
 Про розгляд інвестиційного проекту 
 ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ 
Київська МДА 
 166 № 04841/08-27 № 001-706 Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 12.06.2013 від 05.06.2013 Про направлення делегації на святкування Дня 
 визволення Києва 04-07.11.2013 
 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 
Адміністрація Президента України 
 167 № 04712/08-15 № 03-01/1427 Питання соціально-економічного 
 розвитку 
 від 10.06.2013 від 10.06.2013 (І.Акімова) ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 11.06.2013  
 Про участь у засіданні 
 168 № 04721/08-15 № 52-01/428 Правові питання 
 від 10.06.2013 від 07.06.2013 (І.Калінін) Про надання інформації щодо 
 результатів діяльності регіональних штабів 
 169 № 04862/08-15 № 02-01/1531 Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 (С.Льовочкін) Про відзначення 22.06.2013 Дня 
 скорботи і вшанування пам"яті жертв війни 
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 170 № 04863/08-15 № 52-01/440 Питання релігії та національностей 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 (І.Калінін) Про надання інформації щодо виконання 
 ст.5 Указу Президента України від 06.04.2011 № 
 405/2011 
 171 № 04864/08-15 № 02-01//1514 Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 (С.Льовочкін) Про продовження пошукової роботи, 
 пов"язаної із встановленням імен загиблих безвісти 
 172 № 04872/08-15 № 04-01/727 Питання організаційної роботи 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 (С.Ларін) СЕМІНАР 14-15.06.2013  
 Про реалізацію ініціатив і доручень Президента 
 України 
 173 № 04905/08-15 № 02-01/1551 Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 
 спорту 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 (С.Льовочкін) Про продовження виконання 
 завдання, визначенного ст.3 Указу Президента 
 України від 28.12.2012 № 756/2013 
 174 № 04940/08-15 № 04-01/734 Питання соціально-економічного 
 розвитку 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 (С.Ларін) Про інформування щодо 
 суспільно-політичної ситуації в регіоні 
 175 № 04941/08-15 № 03-01/1471 Охорона здоров'я 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 (І.Акімова) Про зняття з контролю аб.2, п.10 
 Доручення Президента України від 19.02.2013 № 
 1-1/319 
 176 № 04942/08-15 № 04-01/731 Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 (С.Ларін) Про зняття з контролю виконання п.1 
 ст.4 Указу Президента України від 11.04.2013 № 
 257 
Президент України 
 177 № 04772/08-02 № 319/2013 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про відзначення державними нагородами України 
 РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
Бердянська райдержадміністрація 
 178 № 04790/08-22 № 698/01 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 Про внесення змін до переліку об"єктів 
 179 № 04795/08-23 № 659/01 Ринкові відносини і реформування в 
 АПК 
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 від 11.06.2013 від 31.05.2013 Про регіональну програму "Мала пекарня" 
 180 № 04796/08-22 № 688/01 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 Про внесення змін до переліку об"єктів 
Гуляйпільська райдержадміністрація 
 181 № 04630/08-24 № 11/01-25 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 14.06.2013 від 11.06.2013 Про включення в перелік об"єктів 
 182 № 04822/08-37 № 110/01-15 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про нагородження Брацило В.Є. (інші) 
Запорізька райдержадміністрація 
 183 № 04799/08-20 № 01-11/0685 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 Про фінансування з обласного фонду охорони 
 навколишнього природного середовища 
 184 № 04895/08-22 № 01-11/0696 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 Про внесення змін до переліку об"єктів 
Михайлівська райдержадміністрація 
 185 № 04806/08-32 № 03-12/0355 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про скасування розпорядження голови 
 райдержадміністрації від 09.06.2009 № 220 
Приморська райдержадміністрація 
 186 № 04845/08-20 № 2011/01-24 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 12.06.2013 від 05.06.2013 Про перерозподіл коштів 
 187 № 04917/08-28 № 01-28/0837 Питання організаційної роботи 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 СЕСІЯ РАЙРАДИ 25.06.2013 
Токмацька райдержадміністрація 
 188 № 04875/08-22 № 1390/61-23 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 12.06.2013 від 05.06.2013 Про внесення змін до переліку об"єктів 
Чернігівська райдержадміністрація 
 189 № 04916/08-20 № 01-11/0551 Фінансування, затвердження і виконання 
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 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 Про виділення коштів 
 РАЙОННІ РАДИ 
Сільські та селищні Ради народних депутатів 
 190 № 04632/08-20 № 593 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 14.06.2013 від 10.06.2013 Про фінансування з обласного фонду охорони 
 навколишнього природного середовища 
 191 № 04818/08-32 № 01-13/332 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 РОЗУМІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ  
 Про надання дозволу на розробку проекту 
 землеустрою 
 192 № 04819/08-32 № 01-09/420 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 11.06.2013 від 05.06.2013 ЛУКАШІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ  
 Про надання дозволу на розробку проекту 
 землеустрою 
 193 № 04842/08-32 № 220 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 12.06.2013 від 31.05.2013 ФРУКТОВСЬКА СІЛЬРАДА МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ  
 Про розгляд інвестиційного проекту  
 194 № 04850/08-22 № 395 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 12.06.2013 від 06.06.2013 ЖОВТНЕВА СІЛЬРАДА ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ  
 Про газифікацію  
 195 № 04851/08-32 № 01-36/185 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 12.06.2013 від 07.06.2013 ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ  
 Про надання дозволу на розробку проекту 
 землеустрою 
 196 № 04853/08-32 № 01-30/569 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
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 середовища 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬРАДА ЗАПОРІЗЬКОГО Р-НУ  
 Про надання дозволу на розробку проекту 
 землеустрою 
 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
Департамент агропромислового розвитку 
 197 № 04840/08-37 № 02-01/1146 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 Про нагородження Компанієць Н.П. 
Департамент економічного розвитку і торгівлі 
 198 № 04915/08-20 № 03-10/0569 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 Про надання інформації щодо стану фінансування 
 субвенції 
Департамент соціального захисту населення 
 199 № 04770/08-37 № 01-к-45 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 10.06.2013 від 10.06.2013 Про нагородження Возана Г.І. (інші) 
 200 № 04914/08-37 № 01-к-47 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 13.06.2013 від 13.06.2013 Про нагородження Скорик Л.С. (інші) 
Управління містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства 
 201 № 04794/08-36 № 04-13/091 Питання мобілізаційної та оборонної 
 роботи, робота митниць 
 від 11.06.2013 від 10.06.2013 Про погодження призначення Крутій Л.М. 
 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ 
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області 
 202 № 04835/08-20 № 07.2-09/404-5258 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 Про стан використання субвенції 
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області 
 203 № 04820/08-37 № 3/с-2355 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про нагородження Вербицького Г.М. 
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 204 № 04881/08-41 № 8/5-909 Правові питання 
 від 13.06.2013 від 05.06.2013 Про попередження небезпечних дій з боку 
 соціально небезпечних психічно хворих та інших 
 категорій осіб, що перебувають на обліках ОВС 
 205 № 04919/08-41 № 12/486 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 14.06.2013 від 10.06.2013 Про виділення коштів 
 206 № 04947/08-37 № 8/5-951 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 14.06.2013 від 14.06.2013 Про нагородження Кавун О.В. (інші) 
Державна екологічна інспекція в Запорізькій області 
 207 № 04628/08-34 № 1784/12 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 14.06.2013 від 11.06.2013 Про радіаційний контроль 
Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області 
 208 № 04894/08-37 № 09-20/62 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 Про нагородження Чехова С.А. 
Державна фінансова інспекція в Запорізькій області 
 209 № 04857/08-20 № 08-08-15-15/4627 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 Про результати ревізії бюджету Оріхівського 
 району 
 210 № 04950/08-37 № 08-09-15-15/4738 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 Про нагородження Ковальова П.М. 
Запорізька Торгово-промислова палата 
 211 № 04892/08-22 № 16/227 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 13.06.2013 від 12.06.2013 Про надання кандидатури до складу робочої групи 
Інспекція праці у Запорізькій області 
 212 № 04948/08-37 № 01-04/2817 Питання нагород, присвоєння звань, 
 Державних премій 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 Про нагородження Матюшенко Г.Ю. 
Інші територіальні обласні органи 
 213 № 04906/08-20 № 21/20-134 Фінансування, затвердження і виконання 
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 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 13.06.2013 від 13.06.2013 ТЕРУПР.РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  
 Про надання інформації щодо обсягів перерахованої 
 субвенції 
 214 № 04912/08-24 № 48/1-1121 Капітальне будівництво, ЖКГ, 
 містобудування та архітектура 
 від 13.06.2013 від 10.06.2013 ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД В ЩЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 Про організацію контролю із забезпечення сталого 
 проходження опалювального періоду 2013/2014 рр. 
 215 № 04918/08-22 № 08-1-09/2564 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 14.06.2013 від 13.06.2013 Про впорядкування роботи систем сповіщення 
Регіональне відділення Фонду державного майна 
 216 № 04848/08-21 № 02-13-04186 Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 12.06.2013 від 10.06.2013 Про оренду державного нерухомого майна 
 217 № 04852/08-21 № 02-13-04136 Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 12.06.2013 від 07.06.2013 Про надання представника до складу комісії 
Регіональний фонд підтримки підприємництва 
 218 № 04859/08-20 № 02/185 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 12.06.2013 від 12.06.2013 Про фінансування заходів 
Управління ДАІ 
 219 № 04920/08-22 № 10/2-336 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 Про перевірку пасажирських перевізників 
Управління державної служби Головдержслужби України 
 220 № 04858/08-36 № 252/ТО0810-13 Питання кадрової роботи та державної 
 служби 
 від 12.06.2013 від 12.06.2013 Про відзначення учасників ІІ туру щорічного 
 Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
 службовець" 
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 ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
Центральна виборча комісія 
 221 № 04759/08-39 № 21-38-1077 Питання виборів та референдумів 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 Про підвищення правової культури учасників 
 виборчого процесу 
 ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
Державна казначейська служба України 
 222 № 04884/08-20 № 15-08/686-11982 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 13.06.2013 від 31.05.2013 Про звітність щодо виконання зведених кошторисів 
 станом на 01.04.2013 
 223 № 04885/08-20 № 15-08/713-12256 Фінансування, затвердження і виконання 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 від 13.06.2013 від 06.06.2013 Про стан звітності щодо виконання зведених 
 кошторисів за 1 квартал 2013 року 
Державна пенітенціарна служба України 
 224 № 04944/08-41 № 1/1-3076-Лс/2-13 Правові питання 
 від 14.06.2013 від 10.06.2013 Про реалізацію Державної цільової програми 
 реформування Державно- кримінально-виконавчої 
 служби 
Державна санітарно-епідеміологічна служба України 
 225 № 04814/08-28 № 04.02-18-5411/10 Охорона здоров'я 
 від 11.06.2013 від 07.06.2013 Про здійснення держсанепіднагляду 
Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій 
 226 № 04761/08-34 № 03-4875/214 Питання наслідків Чорнобильської 
 катастрофи, екологічної безпеки та 
 надзвичайних ситуацій 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 Про надання інформації щодо використання 
 бюджетних коштів 
 227 № 04762/08-35 № 02-4893/264 Питання соціального захисту, зайнятості 
 населення, праці та заробітної плати 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 Про надання інформації щодо профілактики травматизму невиробничого характеру  
Державне агентство автомобільних доріг України 
 228 № 04775/08-22 № 1400/3/11-10 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 27.05.2013 Про проведення аудиту ефективності використання 
 коштів субвенції 
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Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України 
 229 № 04776/08-22 № 60-02/14/5-13 Промисловість, паливно-енергетичний 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про надання інформації щодо виробництва енергії 
 об"єктами відновлювальної енергетики та 
 альтернативних видів палива 
Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України 
 230 № 04778/08-28 № 1843-05/13 Охорона здоров'я 
 від 11.06.2013 від 06.06.2013 Про створення Запорізького регіонального 
 перинатального центру 
 231 № 04865/08-23 № 1881-05/13 Ринкові відносини і реформування в 
 АПК 
 від 12.06.2013 від 11.06.2013 Про Національний проект "Зелені ринки" 
Державне агентство земельних ресурсів України 
 232 № 04765/08-32 № 10061/13/6-13 Питання землі, природних ресурсів, 
 охорони навколишнього природного 
 середовища 
 від 10.06.2013 від 06.06.2013 Про використання коштів, що надходять в порядку 
 відшкодування втрат 
Державне агентство лісових ресурсів України 
 233 № 04767/08-36 № 10-08/2766-13 Питання кадрової роботи та державної 
 служби 
 від 10.06.2013 від 03.06.2013 Про погодження звільнення Коротченко В.М. 
Державний комітет телебачення і радіомовлення України 
 234 № 04949/08-27 № б/н Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 14.06.2013 від 14.06.2013 Про висвітлення в ЗМІ інформації IV Міжнародного 
 бізнес-форуму держав-учасниць СНД "Ялтинські 
 зустрічі" 
Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі 
 235 № 04766/08-27 № 1057/5-06/04/р Культура, туризм, засоби масової 
 інформації та архівної справи 
 від 10.06.2013 від 03.06.2013 Про результати моніторингу практики застосування 
 законодавства з питань захисту суспільної моралі у 
 2012 році 
Національне агентство України з питань державної служби 
 236 № 04833/08-36 № 112/80/22-13 Питання кадрової роботи та державної 
 служби 
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 від 14.06.2013 від 07.06.2013 Про надання інформації щодо стану кадрової 
 роботи 
 237 № 04934/08-36 № 114/96/22-13 Питання кадрової роботи та державної 
 служби 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 ТРЕНІНГ 17.06.2013  
 Про участь у тренінгі 
Рада національної безпеки і оборони України 
 238 № 04943/08-44 № 863/5-6-5-3 Питання мобілізаційної та оборонної 
 роботи, робота митниць 
 від 14.06.2013 від 12.06.2013 Про надання інформації щодо забезпечення 
 техногенної безпеки під час експлуатації систем 
 життєзабезпечення населення 
Фонд державного майна України 
 239 № 04757/08-21 № 10-33-6894 Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 10.06.2013 від 04.06.2013 Про надання кандидатури до складу конкурсної 
 комісії з продажу пакету акцій ВАТ 
 "Запоріжжяобленерго" 
 240 № 04758/08-21 № 10-33-6902 Управління майном, приватизація 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 від 10.06.2013 від 04.06.2013 Про проект рекомендацій конкурсної комісії 
 
 Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації 
 
 


