
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.07.13 по 19.07.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05793/08-01 Постанова413--VII
Про відзначення 70-річчя прориву радянськими 
військами німецької лінії оборони "Вотан" та 
визволення міста Мелітополя

1
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05794/08-01 Постанова414--VII
Про відзначення 50-річчя присвоєння селищу 
Щастя Луганської області статусу міста

2
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05795/08-01 Постанова415--VII
Про відзначення 1120-річчя заснування міста 
Ужгорода

3
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05796/08-01 Постанова416--VII
Про відзначення 70-річчя визволення міста 
Слов`янська та Слов`янського району Донецької 
області від німецько-фашистських загарбників

4
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05797/08-01 Постанова417-VII
Про вшанування пам`яті Лесі Українки у зв`язку зі 
100-річчям від дня її смерті

5
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05798/08-01 Постанова418-VII
Про відзначення 70-річчя визволення Донбасу від 
німецько-фашистських загарбників

6
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05799/08-01 Постанова419-VII
Про відзначення 75-річчя утворення Запорізької 
області

7
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова



№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05800/08-01 Постанова423--VII
Про відзначення 95-ї річниці від дня народження 
Василя Сухомлинського

8
05.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05801/08-01 Закон України337--VII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну 
правову допомогу у цивільних та комерційних 
справах

9
19.06.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05802/08-01 Закон України338-VII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну 
правову допомогу у кримінальних справах

10
19.06.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05803/08-01 Закон України357-VII
Про внесення змін до розділу ІІ Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв`язку з прийняттям Податкового 
кодексу України" щодо відстрочення настання 
відповідальності за неподання електронної 
звітності

11
21.06.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05804/08-01 Закон України332-VII
Про погашення заборгованості державних 
підприємств вугільної галузі із сплати страхових 
внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України

12
18.06.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05862/08-14 Лист04-17/13-1143 (
Про екологічну ситуацію в Мелітопольському 
районі Запорізької області

13
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06002/08-14 Лист04-24/5-740
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про надання інформації до підготовки 
парламентських слухань "Доступність та якість 
загальної середньої освіти: стан і шляхи 
поліпшення"

14
15.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

2



№
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Народні депутати України

05786/08-10 Депутатське звернення301-2/152
НДУ КАРТАШОВ Є.Г.   (Ємельяненко В.А.)
Про звернення Безверхої Л.С. щодо надання 
допомоги з оформлення в оренду земельної ділянки

15
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05828/08-10 Депутатське звернення07/13-146
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про звернення мешканців с. Приморське 
Василівського району Запорізької області щодо 
будівництва до початку навчального року зупинки 
"1134км"

16
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05829/08-10 Депутатське звернення105/144
НДУ РОЗЕНКО П.В,
Про організацію проведення I (Районного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

17
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05830/08-10 Депутатське звернення79/144
НДУ П.РОЗЕНКО
Про складнощі з отримання свідоцтва права 
власності та/або речових прав на нерухоме майно

18
10.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05832/08-10 Депутатське звернення04-01/7-1053(12
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
Про звернення Мельникова В.Г. щодо ситуації, яка 
склалася навколо КП "Запорізький міський 
шаховий клуб "Думка" .

19
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05863/08-10 Депутатське звернення043/VII-о
НДУ ЗУБЧЕВЬКИЙ О.П.
Про розгляд звернення жителів Кіровської, 
Балковської, Новомиколаївської сільських рад про 
переведення  пунктів невідкладної швидкої 
допомоги  лише на денний режим роботи

20
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05936/08-10 Депутатське звернення600-П
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про законопроект щодо забезпечення безпеки 
перевезень пасажирів автобусами

21
16.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

3
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05937/08-10 Депутатське звернення04-01/7-1090(13
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
Про звернення мешканців Костянтинівка 
Мелітопольського району  щодо сприяння у 
припиненні незаконної торгівлі паливом

22
12.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05948/08-10 Депутатське звернення13/1-81
НДУ МІЩЕНКО А.М.
Про надання переліку об`єктів 

23
21.06.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05963/08-10 Лист301-1/155
НДУ КАРТАШОВ Є.Г.
Про розробку модельного законодавства СНД

24
12.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

05842/08-36 Лист11-10/35
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ
Про погодження призначення Шевченка І.А. 

25
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05824/08-22 ЛистНЗ1-02/1702
ДП "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію пільгових перевезень Донецькій 
залізниці

26
05.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05825/08-27 Лист70
ЗАСЛУЖЕНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ АНСАМБЛЬ 
ПІСНІ ТА ТАНЦЮ УКРАЇНИ "ДОНБАС"
Про вирішення конфліктної ситуації

27
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05827/08-21 Лист8
ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНЕ БЮРО"
Про надання тарифів для виконання робіт з 
технічної інвентаризації нерухомого майна

28
09.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

4



№
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Джерело  інформації 
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05838/08-27 Лист169
РОБОЧА ГРУПА КНИГИ ПАМ`ЯТІ 116-ої 
СТРЕЛКОВОЇ ДІВІЗІЇ м. МОСКВА
Про надання даних щодо Швеця П.Д.

29
19.06.2013від

№
від 15.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05858/08-35 Лист16/450
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-4430
Про надання благодійної допомоги 

30
11.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05879/08-21 Лист1-6/201
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
МІЖОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
Про проведення навчання 19.07.2013

31
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05881/08-22 Лист358
АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про проведення 3-го етапу Чемпіонату України з 
автокросу  20-21 липня 2013 в м. Запоріжжя

32
02.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05882/08-45 Лист319/2-165
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про погодження плану роботи

33
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05883/08-20 Лист1434/10
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ
Про проведення платежів

34
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05888/08-20 Лист483
ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ
Про виділення коштів

35
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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05889/08-20 Лист482
ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО 
БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ
Про виділення коштів

36
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05890/08-20 Лист104
ДП "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО 
"СОЦЗЕМЛЕРОБСТВО"
Про виділення коштів 

37
27.06.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05896/08-27 Лист576/2
Про проведення регіонального етапу Міжнародної 
програми "Студентська республіка" 20.07.2013 із 
09.00 до 21.00 

38
08.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05899/08-20 Лист2773
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ВИКОРИСТАННЯ І 
ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА 
РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В ЗАП.ОБЛ.
Про проходження платежів

39
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05930/08-22 Листб/н
ТОВ "ІНВЕСТТЕПЛОЦЕНТР"
Про співпрацю

40
17.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05949/08-37 Лист434
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про оголошення подяки

41
12.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05952/08-30 Листб/н
МБФ "МІЖНАРОДНИЙ АЛЬЯНС з ВІЛ/СНІД в 
УКРАЇНІ"
СЕМІНАР 22-26.07.2013 с. Поляна Закарпатська 
обл. 
Про зміцнення партнерства державних установ та 
організацій

42
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05957/08-36 Лист420
ТОВ "МЕДІА-ПРО"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
"Кадровик року `2013"

43
18.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05976/08-27 Лист513
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Веселі канікули осені - 2013"

44
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05977/08-27 Лист485
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу "Грунські усмішки - 2013"

45
08.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05981/08-32 Лист1
ФОП ЗАВ`ЯЛОВ В.Г.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

46
15.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05987/08-22 Лист26-3620/1.5-13
Про попередження щодо відключення від 
газопостачання Концерн "Міські теплові мережі"

47
15.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05990/08-38 Лист143(13)
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про співробітництво у реалізації політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства

48
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05995/08-19 ЛистКЦ-01-04/1/328
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
Про надання інформації щодо засідань 
регіональних комітетів з економічних реформ

49
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06013/08-45 Лист319/2-165
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про погодження плану роботи на ІІ півріччя 2013 
року

50
12.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06014/08-37 Лист4824/04
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ КАЗЕННЕ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Про нагородження Саннікової Л.М.

51
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Посольства, консульства

05953/08-33 Лист6111/16-200-295
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ 
ФЕДЕРАЦІЇ
Про проведення презентації економічного та 
інвестиційного потенціалу Запорізької області у м. 
Москві

52
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05962/08-23 Лист02-04/421/4
ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ В 
УКРАЇНІ
Про проведення семінару

53
18.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06000/08-33 Лист
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА ДОНЕЦЬК
Про візит Генерального консула 14.08.2013 в м. 
Запоріжжя

54
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Релігійні організації

06011/08-27 Лист1322
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 26-28.07.2013
Про участь в урочистих заходах

55
11.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Суди
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05868/08-43 Лист0870/11409/12 (
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд справи за апеляційною скаргою ТОВ 
"Технопромекспорт"

56
02.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05870/08-43 Лист908/1635/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД М.КИЄВА
Про рішення суду за позовом ПАТ "Запорізький 
завод феросплавів"

57
03.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05907/08-43 Лист2а-903/10 9101/3
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про направлення справи 2а-903/10 Панченко Н.І.

58
27.07.2011від

№
від 17.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05914/08-43 Лист1265
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАП.ОБЛ.
Про направлення копії ухвали по цивільні справі № 
2/326/277/2013 Кадуріна Є.Є.

59
16.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05915/08-43 Лист1264
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАП.ОБЛ.
Про направлення копії ухвали по цивільні справі № 
2/326/273/2013 Онищенка О.В.

60
16.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05916/08-43 Лист1266
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАП.ОБЛ.
Про направлення копії ухвали по цивільні справі № 
2/326/280/2013 Кукліна Ю.М.

61
16.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05815/08-45 Лист1190
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11.07.2013

62
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05872/08-45 Лист1197
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 12.07.2013

63
13.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05873/08-45 Лист1200
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет з 13.07-14.07.2013

64
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05904/08-45 Лист1206
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет  за 15.07.2013

65
16.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05984/08-45 Лист1220
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16.07.2013

66
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05985/08-45 Лист1224
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 17.07.2013

67
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05986/08-45 Лист1212
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет з 08.07-14.07.2013

68
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05790/08-04 Протокол наради 
(засідання)

16792/1/1-13
(М.Азаров) Про розгляд регіональних аспектів 
реалізації Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013-2014 роки

69
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05791/08-09 Доручення27290/1/1-13
(М.Азаров) Про використання та захист об`єктів 
культурної спадщини України та Польші з 
туристичною метою

70
10.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05792/08-09 Доручення28396/1/1-13
(М.Азаров ) До звернення НДУ Бандурова В.В.
Про виділення земельних ділянок мешканцям с. 
Заповітне Кам`янсько-Дніпровського району 

71
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05805/08-03 Розпорядження508-р
Про затвердження переліку інвестиційних програм 
(проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку

72
22.05.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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05806/08-09 Доручення28051/1/1-13
(М.Азаров) До листа НДУ Богуслаєва В.О.
Про виділення коштів на завершення капітального 
ремонту Палацу спорту "Юність" у м. Запоріжжі

73
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05807/08-09 Доручення21791/113/1-05
(О.Вілкул) Про  міжрегіональні відмінності у 
рівнях соціально-економічного розвитку регіонів

74
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05808/08-09 Доручення27315/1/1-13
(О.Вілкул) Про незаконні дії міської влади м. 
Запоріжжя

75
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05809/08-09 Доручення25104/1/1-13
План організації виконання Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
виконання Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для 
України стосовно відповідальності юридичних 
осіб"

76
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05859/08-09 Доручення28520/0/1-13
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 19.07.2013
Про участь у селекторній нараді

77
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05864/08-09 Доручення21004/4/1-13
(К.Грищенко) Про затвердження Плану заходів з 
імплементації Конвенції ЮНЕСКО

78
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05908/08-04 Протокольне рішення28552/0/1-13
(О.Вілкул) Про розробку Державної цільової 
програми будівництва та облаштування 
паркувальних майданчиків для стоянки вантажних 
транспортних засобів

79
12.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05909/08-09 Доручення24680/18/1-13
(Ю.Бойко) Про перевірку суб`єктів 
господарювання

80
15.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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05910/08-09 Доручення27349/1/1-13
(К.Грищенко) Про стан реалізації Національного 
проекту "Вчасна допомога" у 2013 році

81
15.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05911/08-04 Протокол наради 
(засідання)

28466/0/1-13
(М.Азаров) Про створення та розвиток 
індустріальних (промислових) парків в Україні

82
12.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05939/08-09 Доручення27782/1/1-13
(Ю.Бойко)  до листа  ДП " Енергоринок"
Про вжиті заходи щодо підвищення рівня 
розрахунків за спожиту електричну енергію

83
15.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05940/08-09 Доручення45812/10/1-12
(О.Вілкул) Про спільні операційні програми 
Європейського інструменту сусідства 2014-2020 рр.

84
16.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05941/08-09 Доручення25331/14/1-13
(С.Арбузов) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

85
15.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05968/08-04 Протокольне рішення29293/0/1-13
(О.Вілкул) Про проведення ремонтно-будівельних 
робіт на автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення і дорогах 
комунальної власності у 2014 році

86
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05969/08-09 Доручення14669/4/1-13
(К.Грищенко)  до звернення НДУ Пономарьова 
О.С.
Про проект Державної програми соціального та 
економічного розвитку курорту державного 
значення м. Бердянськ

87
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ паперовий паперова

05970/08-09 Доручення28675/1/1-13
(Ю.Бойко) Про результати виїзного засідання 
Комітету ВРУ в м. Мелітопольі Запорізької області

88
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

12
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05971/08-09 Доручення09435/0/2-13
(Ю.Аністратенко) Про формування, розміщення та 
проведення операцій з матеріальними цінностями 
мобілізаційного резерву

89
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05972/08-09 Лист21482/486/1-05
(К.Грищенко) до листа Держкомтелерадіо
 Про зняття с контролю доручення КМУ від 
25.04.2005 № 21482/1/1-05

90
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05973/08-09 Доручення23399/2/1-13
(О.Вілкул) Про стан охорони праці на 
підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства

91
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05974/08-09 Доручення9459/0/2-13
(Ю.Аністратенко) до листів Бердянська філія ДП 
"Адміністрація морських портів"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

92
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05992/08-09 Доручення
План організації виконання Указу Президента 
України від 05.07.2013 № 371 " Про затвердження 
Річної національної програми співробітництва 
Україна - НАТО на 2013рік"

93
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

05955/08-22 Лист26-3584/1.5-13
Про газозабезпечення теплопостачальних 
підприємств

94
12.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

06005/08-38 Лист1/1208
МІНМОЛОДЬСПОРТ
Про співпрацю з Громадською радою

95
25.06.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

13
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05877/08-32 Лист10392/09-10-13
НАРАДА 13.08.2013

96
08.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05954/08-32 Лист10538/11/10-13
Про відстеження результативності прийнятого 
регуляторного акта

97
11.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05964/08-32 Лист10876/09/10-13
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 23.07.2013
Про участь у засідання щодо створення комісії з 
урегулювання екологічних проблем Молочного 
лиману

98
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05935/08-19 Лист2811-20/24781-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року" 

99
16.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05993/08-19 Лист2811-15/25185-0
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ 
КООРДИНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 26.07.2013

100
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

05878/08-25 Лист51/14-210-3832
Про проведення торгів за проектами МФО

101
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05942/08-22 Лист3957/08/14-13
ЗАСІДАННЧ КОЛЕГІЇ 23.07.2013 
Про участь у колегії щодо безпеки на 
автомобільному транспорті

102
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05788/08-28 Лист19.01-07-406/20
Про стан виконання пріоритетних завдань 
модернізації соціальної сфери

103
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14
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05833/08-28 Лист04.03.31-10/946/
Про погодження проекту постанови КМУ  "Про 
затвердження Порядку виплати дітям-інвалідам 
грошової компенсації замість санаторно-курортної 
путівки і компенсації вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування"

104
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05917/08-28 Лист04.02.20/20584
Про збільшення вартості проекту реконструкції 
регіонального перинатального центру

105
11.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05785/08-24 Лист7/6-10832
Про стан підготовки житлово-комунального 
господарства та об`єктів соціальної сфери до 
роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

106
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05967/08-45 Лист7/19-11131
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
заходи щодо забезпечення здійснення місцевими 
державними адміністраціями виконавчої влади на 
відповідній території"

107
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

06003/08-24 Лист7/6-11195
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  25.07.2013
Про участь у засіданні

108
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05843/08-29 Лист7344/0/14-13/56
Про перевірку дитячого закладу "Оріон"

109
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05848/08-35 Лист461/0/15-13/014
Про гуманітарну допомогу

110
09.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05849/08-35 Лист477/0/15-13/13
НАРАДА 22.07.2013
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
працівників вугільної галузі України

111
15.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

15
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05861/08-29 Лист467/0/15-13/56
Про стан дотримання вимог законодавства, 
спрямованого на оздоровлення та відпочинок дітей

112
10.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05931/08-29 Лист7695/0/14-13/56
Про виконання пункту 4 Державної цільової 
соціальної програми протидії торгівлі людьми 

113
16.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05965/08-29 Лист7518/0/14-13/56
Про виділення  путівок до ДПУ " МДЦ" "Артек"

114
11.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05966/08-29 Лист7539/0/14-13/56
Про погодження проекту Закону України "Про 
оздоровлення та відпочинок дітей"

115
12.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

06004/08-37 Лист474/0/15-13/57
Про надання інформації щодо жінок яким 
присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"

116
11.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06007/08-35 Лист7582/0/14-13/18
Про конкурсний відбір учасників навчання

117
12.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05875/08-20 Лист31-05140-14-21/
Про надання інформації щодо розподілу видатків 

118
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

05812/08-36 Лист14-14/719
Про звільнення Горлова В.Г.

119
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05994/08-45 Лист5540-0-4-13-7/1
Про опрацювання проекту Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення здійснення місцевими державними 
адміністраціями виконавчої влади на відповідній 
території"

120
12.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

16
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05850/08-20 Лист01-4291/26
Про своєчасне проведення платежів для погашення 
заборгованості за перевезення пільгових категорій 
громадян

121
10.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05819/08-21 Лист08952/02-29/11
Про направлення актів прийому-передачі на 
приміщення

122
19.06.2013від

№
від 15.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05847/08-20 Лист10278/02-19/03
Про надання пропозицій на фінансування об`єктів 
за рахунок коштів з державного бюджету

123
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05946/08-20 Лист01/02-19/02198
Про виділення коштів для реконструкції водогону

124
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05988/08-22 Лист03/02-24/2210
Про обмеження руху вантажного автотранспорту в 
м. Запоріжжі

125
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05999/08-24 Лист01/02-21/02222
Про пропозиції щодо спрощення та уточнення 
деяких процедур та документів, пов`язаних з 
проектуванням та організацією будівництва 
об`єктів державної та комунальної власності

126
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05844/08-20 Лист01-4132/26
Про зміни до помісячного розпису асигнувань

127
03.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05845/08-20 Лист01-4135/26
Про погашення кредиторської заборгованості за 
2012 рік

128
03.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05846/08-20 Лист01-4133/26
Про вирішення питання щодо проплати платіжних 
доручень

129
03.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Депутат міської ради

05913/08-10 Депутатське звернення180
ДЕПУТАТ ПРИМОРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МУЗИКА В.Р.
Про вирішення конфліктної ситуації

130
15.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Токмацька міська рада

06015/08-20 Лист2087/21-29
Про медичне обладнання, яке закуповується за 
рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим 
бюджетам

131
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

05923/08-17 Лист01-26/0540
Про виділення коштів на збільшення статутного 
капіталу комунального підприємства 
"Облводоканал"

132
17.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
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

05960/08-17 Лист2569/01-11
Про виділення коштів

133
18.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05997/08-17 Лист2537/01-11
Про погашення кредиторської заборгованості

134
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

05856/08-20 Лист22-007/2724
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку України

135
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ВАТ "Запоріжгаз"

05900/08-22 Лист29/3830
Про погодження графіку переведення підприємств 
на резервні види палива

136
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Запоріжтрансформатор"

05866/08-37 Лист1/09-15-328
Про нагородження Ібадуллаєва В.К. (інші)

137
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

05880/08-24 Лист204760
Про виготовлення та установку адресних табличок

138
05.06.2013від

№
від 16.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Господарський суд

05867/08-45 Лист908/2321/13
Про порушення провадження у справі за позовом 
Куйбишевського міжрайонного прокурора 

139
08.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05869/08-43 Лист908/2320/13
Про порушення провадження у справі за позовом 
прокурора Приморського району

140
10.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДКП "Водоканал"

05947/08-20 Лист01/1003
Про відстрочення платежів 

141
16.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"

05920/08-37 Лист52/01-485
Про нагородження Ісмайловій Л.О. (інші)

142
12.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

05817/08-22 ЛистДНМІ-306/02-51
Про стан справ з використанням вагонів на 
під`їзних коліях промислових підприємств у червні 
2013 року

143
05.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05818/08-22 ЛистДНМІ-305/02-51
Про стан справ з використанням вагонів на 
під`їзних коліях промислових підприємств за 6 
місяців 

144
10.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"

05839/08-37 Лист0/135
Про відзначення 150 річниці ПАТ "ЗАЗ" та 
нагородження Кутика О.І. (інші)

145
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05871/08-45 Лист39
ТОВ "КОМПАНІЯ СИСТЕМА"
Про надання копій документів

146
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05874/08-27 Лист7
ТОВ "ВА-ТУР"
Про надання дозволу на розміщення реклами

147
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05961/08-22 Лист17/07-13
Про обстеження промислового майданчика

148
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05989/08-20 Лист383
КП "КОМУНСЕРВІС" ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про розрахунки на одержання субвенції для 
погашення заборгованості по електроенергії

149
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06012/08-32 Лист207
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
АВТОТРАКТОРНИХ ЗАПЧАСТИН"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення небезпечних відходів на 2013 рік

150
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05826/08-22 Лист08/03-551
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ" ФІЛІЯ "КОМБІНАТ 
КОМУНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ "КУРОРТ""
Про погодження питомих витрат ПЕР

151
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05918/08-23 Лист41
ТОВ "АГРОСТАЛЬ"
Про перенесення строків планової перевірки 

152
12.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05922/08-32 Лист18
НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА 
ОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про погодження в користування мисливськими 
угіддями 

153
17.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05925/08-24 Лист616
КП "ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ 
"ТЕПЛО-ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на послуги водопостачання та водовідведення

154
12.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05928/08-22 Лист06-25/771
ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ
Про зниження  електропостачання з 22 по 
31.07.2013 

155
16.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05944/08-32 Лист863/06-01
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИ 
ПАРК
Про надання дозволу на розробку та відведення 
земельної ділянки

156
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05950/08-21 Лист44
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ТОРГІВЛІ 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ПОСЛУГ
Про інвентаризацію мереж споживачів КП 
"Водоканал"

157
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05956/08-22 Лист02/286
КП "ВОДОКАНАЛ" 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ
Про проведення взаєморозрахунків по погашенню 
заборгованості за спожиту електроенергію

158
16.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05958/08-22 Лист190
КП " ЧИСТЕ МІСТО ПРИМОРСЬК"
Про різницю в тарифах на теплову енергію, 
водопостачання та водовідведення

159
12.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05959/08-22 Лист129
 КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про різницю в тарифах 

160
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ паперовий паперова

05998/08-32 Лист871/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

161
19.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
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Обласний військовий комісаріат

05895/08-28 Лист42/г
Про забезпеченням медичним обладнанням

162
09.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Облпрокуратура

05926/08-41 Лист07/2-316вих-13
 МІЖВІДОМЧА НАРАДА 18.07.2013
Про "Стан додержання вимог Законів України "Про 
автомобільний транспорт" та "Про дорожній рух" у 
сфері автоперевезення"

163
17.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

ОСПП "Потенціал"

05921/08-37 Лист101-Р
Про нагородження Поплавку М.М.

164
16.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

06009/08-32 Лист70/01
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

165
19.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

05841/08-22 Лист5/1444
Про поточні ціни на матеріальні ресурси

166
09.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05905/08-22 Лист10/1399-1
Про надання інформації щодо збереження 
автомобільних доріг загального користування

167
03.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05929/08-22 Лист10/1520
Про кількість майданчиків для  відстою 
великовагових транспортних засобів на підходах до 
м. Запоріжжя

168
17.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади
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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

05996/08-36 Лист1432
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про підготовку державних службовців та 
соціальних робітників для роботи у відповідних 
установах

169
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06008/08-32 Лист01/1633
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про вирішення конфліктної ситуації

170
10.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05813/08-15 Лист41-01/831
(О.Рафальський) Про терміни звітування щодо 
результатів виконання завдань, визначених в указах 
і дорученнях Президента України та дорученнях  
АПУ

171
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05814/08-15 Лист41-01/844
(О. Рафальський ) Про продовження виконання  
пп.7,8 Доручення Президента України  від 
16.03.2013 № 1-1/579 

172
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05906/08-15 Лист04-01/910
СЕМІНАР 19-20.07. 2013 року  
Про участь у семінарі 

173
16.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06010/08-15 Лист41-01/1932
(О.Рафальський) УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 26.04.2013
Про участь у заході

174
19.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

05810/08-08 Доручення1-1/1792
За підсумками робочої поїздки Президента України 
до Дніпропетровської області

175
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання 

адміністративно-територіального поділу
паперовий паперова

05865/08-02 Указ377/2013
Про внесення змін до деяких указів Президента 
України

176
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

24



№
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

05912/08-08 Рішення Ради регіонів1-1/1799
Про заходи щодо забезпечення здійснення 
місцевими державними адміністраціями виконавчої 
влади на відповідній території

177
15.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

05975/08-24 Лист01-30/1000
Про поліпшення стану водозабезпечення смт. 
Степногірськ

178
15.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05978/08-20 Лист01-30/1001
Про прискорення перерахунку коштів 

179
15.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

05887/08-36 Лист05-29/0784
Про погодження призначення Подорожко Н.М.

180
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06001/08-36 Лист02-05/0856
Про призначення Тараненка С.В.

181
17.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Ленінська райадміністрація

05979/08-37 Лист01/01-30/0685
Про присвоєння почесного звання Башкатовій О.П.

182
18.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

05901/08-32 Лист1962/01-20
Про зміни до рішення обласної ради від 14.02.2013 
№ 6

183
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05902/08-20 Лист01-20/284
Про співфінансування об`єктів

184
11.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

25



№
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

05983/08-20 Лист385/01-01
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища у 2014 
році

185
16.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

05982/08-20 Лист01-01-16/0626
Про розподіл коштів

186
08.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05816/08-20 Лист01-13/0443
Про погашення кредиторської заборгованості

187
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05820/08-20 Лист01-13/0444
Про сприяння в проходжень платежів

188
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05822/08-20 Лист01-07/0426
Про дозвіл на використання коштів

189
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05823/08-20 Лист01-26/0437
Про сприяння в проходженні платежів за послуги 
зв`язку

190
09.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05852/08-32 Лист01-13/0430
Про розробку проектів землеустрою

191
05.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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

05854/08-33 Лист1572/0113
Про надання інформації про участь у конкурсі 
проектів в рамках Програми ЄС " Підтримка 
політики регіонального розвитку "України"

192
01.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05855/08-20 Лист01-13/0425
Про проходження платежів

193
04.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05924/08-20 Лист61-35/0694
Про виділення коштів

194
16.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

05893/08-32 Лист01-11/0602
Про надання допомоги у вирішенні проблем, які 
виникли під час реалізації проекту цільових 
екологічних (зелених) інвестицій

195
16.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05853/08-20 Листб/н
Про виділення коштів з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

196
15.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Головне управління агропромислового розвитку

05927/08-20 Лист04-01/1379
Про виділення коштів

197
17.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

27



№
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

05885/08-37 Лист1553.04-15
Про нагородження Кашлєва К.М. (інші)

198
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Державна податкова адміністрація

05891/08-22 Лист252/9/0/08-01-11
Про внесення змін до складу комісії

199
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05892/08-20 Лист253/9/08-01-11-0
Про внесення змін до складу робочої групи

200
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

05919/08-20 Лист08-08-15-15/588
Про зупинення операцій з бюджетними коштами

201
15.07.2013від

№
від 17.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05945/08-20 Лист08-07-15-15/597
Про результати контрольних обмірів 

202
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05860/08-21 Лист2301/01-5047
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про розміщення підрозділів Управління

203
10.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05886/08-24 Лист2806
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ВИКОРИСТАННЯ І 
ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА 
РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В ЗАП.ОБЛ.
Про відновлення водопостачання

204
16.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

28



№
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

05932/08-20 Лист2301/01-5177
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАП. ОБЛ
Про виділення коштів

205
15.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05933/08-36 Лист2301/08-5210
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАП. ОБЛ
Про погодження призначення Тихоновського М.В.

206
15.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05934/08-36 Лист2301/08-5211
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАП. ОБЛ
Про погодження призначення Кругляк С.В.

207
15.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління ДАІ

05821/08-22 Лист10/2-3220
Про перевірку пасажирських перевізників

208
15.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05943/08-22 Лист10/1-384
Про внесення змін до програми з питань безпеки 
руху

209
17.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

05787/08-32 Лист190/1
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2014 рік

210
11.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архітектурно-будівельна інспекція України

05851/08-24 Лист40-12-3315
Про прийняття в експлуатацію житла для фізичних 
та юридичних осіб

211
09.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

05836/08-35 Лист6640/0/7.1-7/6/1
Про перевірки вимог безпеки під час виконання 
робіт у колодязях, відстійниках

212
09.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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05837/08-35 Лист6592/0/7.2-6/6/1
Про перевірку підприємств, які експлуатують 
транспортні засоби

213
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

05857/08-21 Лист5966/0/20-13
Про подання паспортів дозвільних центрів

214
09.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05884/08-21 Лист6069/0/20-13
Про стан виконання заходів Національної програми 
сприяння розвитку малого підприємництва  в 
Україні

215
10.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України

05835/08-26 Лист1.1.-311
Про проведення XXI Міжнародної 
науково-практичної конференції 16-18.09.2013

216
05.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

05980/08-20 Лист21-14/266
Про надання звітності про результати діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту

217
12.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство водних ресурсів України

05897/08-24 Лист3427/9/11-13
Про  роз`яснення щодо процедури водних об`єктів 
в користування на умовах оренди

218
09.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

05840/08-28 Лист2256-05/13
Про створення Запорізького регіонального 
перинатального центру

219
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України
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05898/08-47 Лист1/06-1-677
Про проведення 29.10.2013 Міжнародного 
наукового Конгресу 

220
11.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

05876/08-27 Лист110/50/2-13
Про використання та захист об`єктів культурної 
спадщини України та Польщі з туристичною метою

221
15.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

05831/08-36 Лист3351/94-13
Про проведення функціонального обстеження

222
12.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05834/08-36 Лист132/80/22-13
Про пропозиції для підготовки проекту Плану 
заходів щодо реалізації у 2014 році положень 
Стратегії державної кадрової політики на 
2012-2020 роки

223
08.07.2013від

№
від 15.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рахункова палата України

05938/08-20 Лист18-1562
Про результати перевірки використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку, 
виділених Запорізькій області

224
15.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Служба безпеки України

05894/08-49 Лист59/20-3119дск
Про підготовку та проведення 
тактико-спеціального навчання

225
12.07.2013від

№
від 16.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Фонд державного майна України

05951/08-22 Лист17-398
Про ситуацію на ПАТ "Азмол"

226
12.07.2013від

№
від 18.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06006/08-21 Лист10-24-8788
Про передачу дошкільних навчальних закладів

227
15.07.2013від

№
від 19.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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