
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 29.07.13 по 02.08.13

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

06423/08-10 Депутатське звернення167/07
(Є.В.БАЛИЦЬКИЙ) Про забезпечення 
фінансування будівництва об`єкту "Біоінженерні 
очисні споруди в с-ще Садове Мелітопольського 
р-ну"

1
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Народні депутати України

06273/08-10 Депутатське звернення145/13-з
(Л.Ю.ОРОБЕЦЬ) Про надання інформації щодо 
забезпечення дитячих будинків-інтернатів 
бюджетними коштами

2
19.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

06381/08-37 Лист235
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ 
УКРАЇНИ" ЗАПОРІЗЬКИЙ ОСЕРЕДОК
Про нагородження Голуба В.М., Пустобрікова І.О

3
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06428/08-32 Лист43
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГО "АСОЦІАЦІЯ 
СПОРТУ, КУЛЬТУРИ, ЕКОЛОГІЇ ТА ТУРИЗМУ 
"АКВАРІУС"
Про вирішення конфліктної ситуації

4
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

06268/08-22 Лист14-1/85
ДОСЛІДНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
МАШИНОБУДУВАННЯ М.УЖГОРОД
Про співробітництво

5
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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06295/08-33 Лист52
ПРОЕКТ "ПІДТРИМКА РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ КРИМУ"
Про співробітництво

6
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06319/08-44 ЛистUOP-3.0-5886
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про проведення наради з реформування та 
розвитку підприємств ОПК в Запорізької області

7
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

06327/08-22 Лист861-72
ПАТ "АВТОКРАЗ"
Про співробітництво

8
17.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06335/08-24 Лист442
ТОВ "ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ 
РІШЕННЯ"
Про надання допомоги в отримані координат 
зареєстрованих ОСББ з метою підтримки 
створення дитячих комплексів

9
24.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06350/08-45 Лист349/2-165
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ ДЕРЖІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ НА 
МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ
Про погодження плану роботи на ІІ півріччя 2013 
року

10
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06359/08-27 Лист
ГЕТЬМАН ПЛЬЗЕНЬСЬКОГО КРАЮ
Про проведення 19.09-21.09.2013 щорічного 
ярмарку туризму

11
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06361/08-23 Лист29-07-2013-2
МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ДОБРОБУТ ГРОМАД"
Про відкриття 01.08.2013 кооперативу 
"Балківський плюс" 

12
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

2
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06372/08-27 Лист446
ВСЕРОСІЙСЬКА ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА 
ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Про участь в ювілейних урочистостях до 200-річчя 
Т.Шевченка

13
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06382/08-33 Лист645
КП "АГЕНТСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
М.СЕВАСТОПОЛЯ"
Про проведення 26-28.09 2013 року Міжнародного 
Салону винаходів та нових технологій "Новий час"

14
22.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06391/08-22 Лист02-03/133
ТОВ "ХАМСТЕРПРОМТЕХ"
Про підготовку до нового опалювального сезону

15
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06397/08-36 Лист126/01-455
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ПРОДУКТИВНОСТІ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Про погодження призначення Бондаренко Л.А.

16
19.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06436/08-22 ЛистН-21/344
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вирішення ситуації з перевезенням пасажирів

17
25.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06478/08-33 Лист6117/17-200-163
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
НИЖНЬОМУ НОВГОРОДІ
Про регіональне співробітництво 

18
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06485/08-21 ЛистН-21/355
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про передачу котельної у комунальну власність 
територіальної громади м. Запоріжжя

19
29.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06510/08-43 Лист908/1660/13
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційну скаргу ДП "Пологівське 
лісомисливське господарство"

20
29.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

3
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Посольства, консульства

06333/08-33 Лист6117/17-200-162
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
НИЖНЬОМУ НОВГОРОДІ
Про міжрегіональне співробітництво у сфері 
міжнародного туризму

21
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06340/08-33 Лист6117/17-200-162
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
НИЖНЬОМУ НОВГОРОДІ
Про міжрегіональне співробітництво у сфері 
створення спільних підприємств

22
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06511/08-33 Лист61317
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
КРАКОВІ
Про проведення ІІІ Європейського конгресу малих 
та середніх підприємств

23
01.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

06263/08-45 Лист1269
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.07.2013

24
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06264/08-45 Лист1259
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24.07.2013

25
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06343/08-45 Лист1277
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет з 27.07-28.07.2013

26
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06349/08-45 Лист1274
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26.07.2013

27
27.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06399/08-45 Лист1298
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 29.07.2013

28
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

4



№
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06400/08-45 Лист1295
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 22.07-28.07.2013

29
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06474/08-45 Лист1303
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 30.07.2013

30
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06499/08-45 Лист1306
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 31.07.2013

31
01.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

06278/08-09 Доручення28641/1/1-13
(К.Грищенко) Про виконання вимог законодавства 
по легалізації комп`ютерних програм

32
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

06279/08-09 Доручення28642/1/1-13
(С.Арбузов) Про результати оцінки 
міжрегіональної та внутрішньо регіональної 
диференціації соціально-економічного розвитку 
регіонів у 2012 році

33
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06280/08-09 Доручення38220/31/1-12
(К.Грищенко) Про діяльність Координаційних рад 
по боротьбі  з порушеннями прав інтелектуальної 
власності

34
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

06281/08-09 Доручення47705/22/1-12
(Ю.Бойко) Про проведення Міжурядової 
українсько-турецької комісії

35
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06282/08-09 Доручення25331/125/1-13
(К.Грищенко) Про спрощення процедури передачі 
об`єктів з державної до  комунальної власності для 
цільового розміщення у них нових дошкільних 
закладів

36
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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06283/08-09 Доручення29572/1/1-13
(Ю.Бойко) Про вирішення питання погашення 
кредиторської заборгованості з виплати 
сільгоспвиробникам часткової компенсації вартості 
електроенергії з державного бюджету

37
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06284/08-09 Доручення25141/3/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України від 19.06.2013 № 336 "Про деякі заходи 
щодо державної підтримки книговидавничої справи 
і популяризації читання в Україні"

38
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06285/08-09 Доручення29811/1/1-13
(Ю.Аністратенко) Про створення умов для 
розвитку молодіжного руху, фізичної культури і 
спорту

39
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06288/08-09 Доручення29633/1/1-13
(Ю.Аністратенко) Про нагородження учасників 
бойових дій в Афганістані

40
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06409/08-09 Доручення29349/1/1-13
(С.Арбузов) Про своєчасну виплату соціальної 
допомоги по догляду за інвалідами

41
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06410/08-09 Доручення28646/1/1-13
 (К.Грищенко) Про підготовку Держаної доповіді 
про становище молоді в Україні

42
26.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

06411/08-09 Доручення28858/1/1-13
(С.Арбузов) до листа НДУ Зубчевського О.П.
Про розгляд звернення жителів Кіровської, 
Балковської, Новомиколаївської сільських рад про 
переведення  пунктів невідкладної швидкої 
допомоги  лише на денний режим роботи

43
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06412/08-09 Доручення29584/1/1-13
(О.Вілкул) Про вжитті заходів щодо попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій

44
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

06414/08-09 Доручення29079/2/1-13
(С.Арбузов) Про виконання завдань щодо передачі 
місцевим державним адміністраціям повноважень

45
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06415/08-09 Доручення29443/1/1-13
(О.Вілкул) Про ситуацію з розрахунками 
споживачів за отриманий природний газ 

46
26.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06416/08-09 Доручення13896/13/1-13
(Ю.Аністратенко) Про інформацію щодо 
результатів діяльності Національної служби 
посередництва і примирення за перше півріччя 
2013 року

47
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06417/08-09 Доручення1537/106/1-13
(С.Арбузов) Про обсяг фінансування заходів 
регіональних програм у відповідності до реальних 
можливостей бюджетів у 2013 році та їх 
прогнозних показників на 2014 рік

48
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06418/08-09 Доручення29414/1/1-13
(С.Арбузов) Про внесення змін до проекту Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2013 
рік"

49
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06419/08-09 Декларація28992/1/1-13
(С.Арбузов) Про дотримання вимог законодавства 
у сфері зовнішніх зносин

50
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06421/08-04 Витяг з протоколув/п 45
(С.Арбузов) Про забезпечення стабільної цінової 
ситуації на ринку зерна

51
17.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06451/08-49 Доручення1061/1/1-13-ДС
(О.Вілкул) Про передумов до настання 
надзвичайних подій на об`єктах життєзабезпечення

52
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06452/08-09 Доручення28315/1/1-13
(С.Арбузов) Про результати аудиту

53
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06453/08-09 Доручення20974/3/1-13
(О.Вілкул) Про опрацювання питання, щодо 
фінансування проектів, спрямованих на 
забезпечення якісною  питною водою

54
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06454/08-09 Доручення30861/0/4-13
(О.Вілкул) Про надання інформації щодо 
виконання вимог постанови КМУ від 17.04.2013 № 
286 "Про кількість посад заступників голів 
місцевих державних адміністрацій"

55
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06455/08-09 Доручення29780/1/1-13
(О.Вілкул) До листа Асоціації міст України щодо 
врегулювання окремих норм законодавства 
України

56
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06456/08-09 Протокол наради 
(засідання)

30914/0/1-13
(О.Вілкул) Про забезпечення діяльності робочих 
груп з питання перевірки економічної 
обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні 
послуги

57
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06457/08-09 Доручення30835/0/1-13
(Ю.Бойко) Про проведення інвентаризації місць і 
обсягів зберігання непридатних до використання та 
заборонених до застосування хімічних засобів 
захисту рослин 

58
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06458/08-09 Доручення23361/4/1-13
(О.Вілкул) Про чисельність заступників голови 
облдержадміністрації

59
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06459/08-09 Доручення28854/1/1-13
(О.Вілкул) до листа виконавчого директора БФ 
"Творчий центр ТЦК"
Про опрацювання запитів на проведення 
громадської експертизи

60
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

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

06493/08-09 Доручення25600/11/1-13
(С. Бойко) Про розроблення комплексного плану 
заходів щодо стимулювання виробництва і 
споживання паливних пелет 

61
25.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06494/08-09 Доручення28266/3/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про лист Мелітопольської 
районної організації ветеранів від 24.07.2013 №559

62
01.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06495/08-09 Доручення30311/1/1-13
(Ю.Бойко) Про підсумки перевірки використання 
та охорони земель природно-заповідного фонду та 
іншого природоохоронного призначення

63
30.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06496/08-09 Доручення26017/5/1-13
План організації виконання Указу Президенту від 
25.06.2013 № 342 " Про План заходів щодо 
реалізації у 2013 році Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні"

64
31.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

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

06329/08-22 Лист26-3794/1.5-13
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

65
24.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

06431/08-23 Телеграма37-13-1-11/1515
Про проведення 06.08.2013 селекторної наради з 
питань проведення жнив 

66
31.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06468/08-34 Лист35/305
Про виконання заходів щодо забезпечення 
техногенно-екологічної безпеки на 
хімічно-небезпечних об`єктах 

67
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

06484/08-23 Лист37-11-6-11/1485
Про створення відповідної інфраструктури навколо 
оптового ринку "Січовий"

68
26.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

06299/08-20 Лист3931-05/25079-0
Про розрахунки концесійних платежів

69
18.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06341/08-33 Лист4022-06/26399-0
Про проведення 8.08.2013 наради з підготовки та 
реалізації в Україні СОП ПС

70
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06407/08-33 Лист2802-08/26582-0
Про підготовку програми співробітництва України 
з країнами Азіатсько- Тихоокеанського регіону

71
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06408/08-19 Лист2811-15/26663/0
Про виконання протоколу Міжвідомчої 
координаційної комісії з питань регіонального 
розвитку від 26.07.2013 року

72
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

06505/08-19 Лист2811-19/26152-0
Про повторне погодження проекту розпорядження 
КМУ

73
26.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

06390/08-33 Лист31-03000-07-21/
Про приведення у відповідність "Переліку 
регіональних проектів, які доцільно реалізувати за 
рахунок запозичень під державні гарантії для 
здійснення капітальних видатків понад обсяг 
бюджетних призначень"

74
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

06483/08-22 Лист0274/25/10-13
Про затвердження проекту Закону України "Про 
автомобільний транспорт"

75
24.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06371/08-27 Лист2002/67/14-13
Про погодження проекту розпорядження КМУ

76
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06489/08-27 Наказ665
Про затвердження науково-проектної документації 
"Історико-архітектурний опорний план з 
визначення меж і режимів використання зон 
охорони пам`яток та історичних ареалів м. 
Мелітополя Запорізької області"

77
19.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

06271/08-37 Лист1/11-12001
Про присвоєння почесного звання Єпіхіній Т.В.

78
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06466/08-26 Лист1/9-521
Про модернізацію дитячих спортивних 
майданчиків

79
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

06275/08-28 Лист18.4475/13-04/22
Про погодження проекту постанови

80
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06387/08-28 Лист3.09-1/18 п.22.1/
Про погодження проекту Наказу МОЗ України

81
26.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06424/08-35 Лист04.04.40/16/1585
Про проведення перевірки ДЗ оздоровлення 
"Оріон" ТОВ "Бердянськ-Тур"

82
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

06325/08-22 Лист15/1-86
Про визначення потреби в оновлені та розширенні 
наявного флоту суден та інших плавучих 
конструкцій

83
23.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

11



№
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

06274/08-22 Лист7/13-11284
Про проведений енергоаудит об`єктів 
житлово-комунального господарства

84
19.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06276/08-24 Лист7/17-11356
Про активізацію роботи з реалізації державних 
житлових програм

85
22.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06277/08-20 Лист7/7-11491
Про надання інформації щодо спрямування коштів 
місцевих бюджетів 

86
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06292/08-22 Лист7/13-11169
Про виконання рішення колегії Мінрегіону від 
27.06.2013 №37

87
18.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06294/08-20 Лист7/19-10852
Про стан фінансування і використання субвенції

88
12.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06296/08-24 Лист7/21-10692
Про порядок здійснення робіт з пошуку, ексгумації 
та поховання

89
10.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06315/08-24 Лист7/14-11437
Про розміщення тимчасових споруд на каскаді 
фонтанів "Радуга"

90
23.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06367/08-22 Лист7/20-11746
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
постачальних підприємств за спожитий природний 
газ (для населення)

91
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06384/08-24 Лист7/21-11798
Про надання інформації щодо комунальної техніки

92
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

12



№
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

06422/08-24 Лист7/6-11833
Про проведення селекторної наради 02.08.2013

93
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06438/08-24 Лист7/21-11696
Про моніторинг виконання ремонту дорожнього 
огляду вулиць і доріг

94
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06439/08-34 Лист7/21-11697
Про проведення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню пожеж

95
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06440/08-24 Лист7/21-11698
Про належну підготовку пляжів для масового 
відпочинку населення

96
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06479/08-22 Лист7/20-11967
Про надання інформації щодо граничних обсягів 
природного газу для виробництва теплової енергії 
для населення на 2013 рік

97
01.08.2013від

№
від 01.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06492/08-24 Лист7/19-11852
Про погодження проекту Закону України "Про 
органи самоорганізації населення"

98
30.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

06312/08-20 Лист8267/0/14-13/57
Про забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

99
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06323/08-35 Лист8215/0/14-13/014
Про виконання соціальних ініціатив Президента 
України

100
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06324/08-24 Лист8161/0/14-13/04
Про розроблення проекту концепції Державної 
цільової соціальної програми будівництва 
житлових будинків у с. Пало-Кічкас

101
25.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

13



№
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

06342/08-35 Лист8101/0/14-13/014
Про копію наказу від 24.07.2013 №442

102
24.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06383/08-04 Протокольне рішення
(Н.Королевська) За результатами наради із 
заступниками голів обласних дерадміністрацій, 
керівниками міністерства соціальної політики АРК, 
регіональних підрозділів

103
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

06486/08-20 Лист31-05140-14-21/
Про переліки об`єктів та заходів, які 
передбачається фінансувати у 2013 році

104
08.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

06336/08-21 Розпорядження215 р
Про затвердження складу комісії з проведення 
аналізу стану орендних відносин в м. Запоріжжя

105
22.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

06307/08-37 Лист01-4707/23
Про нагородження Лаврентьєва В.В.

106
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06332/08-24 Лист308
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
Про стан виконання договору доручення 

107
24.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Запорізька міська рада

06259/08-22 Лист08/02-24/02293
Про вирішення ситуації на міських електро- та 
автотранспорту, що перетинаються з залізничними 
переїздами загального користування

108
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
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

06351/08-20 Лист10593/02-20/08
Про уточнені пропозиції щодо проведення у 2014 
році ремонтно-будівельних робіт автомобільних 
доріг комунальної власності 

109
25.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06365/08-20 Лист08/02-20/02352
Про підготовку проекту розпорядження 

110
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06401/08-37 Лист11224/02-16/02
Про нагородження Потапова О.П., Ткачова М.Г.

111
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

06347/08-21 Лист02-23/677-2
Про сприяння в передачі незавершених 
будівництвом об`єктів з державної власності до 
комунальної

112
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06464/08-24 Лист3407/02-43-2
Про надання пропозицій щодо добудови об`єктів 
незавершеного будівництва

113
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

06272/08-10 Депутатське звернення2/1359-1
(О.В.КУЖЕЛЬ) Про звернення Єрьоменко Т.С. 
щодо прийняття житлового будинку по вул. 
Набережній, 48-а м. Приморську в експлуатацію

114
22.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласна рада

06303/08-10 Депутатське звернення04/1-С-07
(В.Г.ТАРАСОВ) Про надання матеріальної 
допомоги Самойленко В.Д.

115
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

15



№
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

06375/08-17 Лист2607/01-11
Про надання цільової дотації для міського бюджету 
м. Дніпрорудне

116
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06475/08-17 Лист2721/01-27
Про виділення коштів на проведення експертизи 
якості товарів та послуг

117
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06476/08-17 Лист01-26/0572
Про засідання Президії обласної ради 06.08.2013

118
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Апеляційний суд

06310/08-37 Лист08-02/51
Про нагородження Завіновської А.П.

119
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06311/08-37 Лист08-02/50
Про нагородження Семенчук О.В.

120
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВАТ "Запоріжгаз"

06334/08-22 Лист29/4042
Про відсутність лімітів природного газу на серпень 
2013 року

121
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06426/08-22 Лист29/4085
Про відсутність лімітів природного газу на І декаду 
серпня 2013 року

122
31.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

06290/08-22 Лист001-43/5582
Про ситуацію щодо проведення повірки засобів 
обліку електричної енергії

123
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

16



№
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

06482/08-22 Лист007-41/5786
Про графіки обмеження споживання електричної 
енергії та потужності

124
01.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Запоріжтрансформатор"

06379/08-37 Лист1/09-15-355
Про нагородження Беспалової Н.Л.

125
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Господарський суд

06405/08-43 Лист908/2321/13
Про участь у судовому засіданні (ТОВ 
"Куйбишевський гранітний кар`єр")

126
24.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДКП "Водоканал"

06465/08-24 Лист7446
Про виявлені недоліки в ході обстеження 
медобладнання перекачуючої насосної станції

127
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Завод "Іскра"

06370/08-37 Лист125-к
Про нагородження Уланова В.В. (інші)

128
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

06262/08-48 Лист01/3864
Про надання пропозицій до плану заходів щодо 
впровадження, сертифікації та функціонування 
систем управління якістю на підприємствах

129
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання системи управління якістю паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

06269/08-22 Лист5072/01
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про реформування підрозділів заводу

130
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06298/08-20 Лист448
ТОВ "ЖИТЛОМАСИВ"
Про виділення коштів 

131
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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06326/08-20 Лист3027
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про надання субвенції з державного бюджету на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах

132
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06330/08-32 Лист128
КП "ЖИЛКОМСЕРВІС"
Про перевірку пов`язану з видобуванням підземних 
питних вод

133
25.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06346/08-22 Лист368
ТОВ "ТОКМАЦЬКА ФЕРОСПЛАВНА 
КОМПАНІЯ"
Про приведення у належний стан залізничного 
переїзду

134
25.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06386/08-32 Лист804
ПРАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

135
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06427/08-24 Лист64
ТОВ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ВОДНІ СИСТЕМИ"
Про розвиток соціальної програми "Жива вода для 
Запорізької області"

136
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06434/08-32 Лист765
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТЕЛЕВИХ 
КОНСТРУКЦІЙ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів у 2014 р.

137
31.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06435/08-32 Лист01-11/393
ЗОЗ "ДИТЯЧА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА 
ПОЛІКЛІНІКА"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 р.

138
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

18
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06441/08-34 Лист
ТОВ "АГРОФІРМА "ЖОВТНЕВИЙ"
Про чисельність мисливських тварин по закінчення 
сезону полювання

139
01.08.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

06443/08-23 Лист85
ТОВ "ТПК "КАПІТАЛ-ТРЕЙД"
Про надання інформації щодо посівів гірчиці та 
льону

140
24.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06470/08-32 Лист07/1753
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ 
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД "МІГРЕМОНТ"
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

141
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06509/08-21 Лист342
ТОВ "ТВІНС-СЕРВІС ЛТД"
Про обстеження промислового майданчика

142
02.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

06289/08-32 Лист191/01-15
КЗ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №4"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

143
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06300/08-32 Лист872/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про погодження проекту землеустрою

144
19.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06313/08-24 Лист91
КП "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про перезатвердження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива, теплової та електричної 
енергії на 2013 рік

145
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

19
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06328/08-32 Лист960
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ВАГОННЕ ДЕПО ЗАПОРІЖЖЯ-ЛІВЕ"
Про надходження зауважень від ГО та сторонніх 
осіб щодо наміру зазначеного структурного 
підрозділу отримати Дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин до атмосферного повітря

146
15.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06331/08-20 Лист1624
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про одержання субвенції, яка буде спрямована на 
погашення заборгованості по електроенергії

147
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06352/08-35 Лист37
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА 
СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
Про вирішення питання погашення заборгованості 
працівникам ШМД

148
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06353/08-22 Лист50
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЮСШ "КОЛОС"
Про відновлення електропостачання

149
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06368/08-35 Лист75
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ
Про виділення коштів на ремонт їдальні

150
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06377/08-21 Лист930/06-07
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про придбання майнового комплексу

151
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06388/08-32 Лист01-8/511
КУ "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №9"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

152
26.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

20
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06389/08-27 Лист62л
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПАС"
Про проведення фестивалю 10.08-18.08. 2013 
"Запорозький Спас 2013"

153
26.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06392/08-24 Лист437
ГКП  ВКГ "МІСЬКВОДОКАНАЛ" 
ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про виділення субвенції на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на послуги 
водопостачання та водовідведення

154
22.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06393/08-20 Лист91
КЗ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ 
ЮНАЦТВА" ЗОР
Про виділення коштів на придбання книг

155
17.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06396/08-45 ЛистН2013.07.14-1
УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСІНСПЕКЦІЇ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про узгодження плану роботи на ІІІ квартал 2013 
року

156
12.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06398/08-24 Лист450
ЯКИМІВСЬКЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВОЖКГ та ПО"
Про погашення заборгованості різниці в тарифах на 
послуги водопостачання та водовідведення

157
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06402/08-37 Лист
ПРАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про нагородження Зуба Г.Ю.

158
31.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06425/08-23 Лист01
ЗОЛОТАРЬОВ С.Б.
Про продовження договору оренди земельної 
ділянки 

159
31.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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06463/08-20 Лист464
КП "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ ІМ.ГОРЬКОГО"
Про надання фінансової допомоги

160
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06469/08-22 Лист787/01-13
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАД EU\CBA\UNDP
Про реалізацію енергоефективного Проекту

161
01.08.2013від

№
від 01.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06477/08-37 Лист5/11358
УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ НА 
ПРИДНІПРОВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ ЛІНІЙНИЙ 
ВІДДІЛ НА СТАНЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
Про нагородження Кирилюка І.В. (інші)

162
01.08.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06491/08-24 Лист09-39-2041
Про завершення будівництва адміністративного 
приміщення у м. Запоріжжя

163
29.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06501/08-32 Лист01-11/213
КУ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №9"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

164
29.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06503/08-24 Лист12
АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
Про внесення та доповнення до рішення міської 
ради від 27.07.2011 №12

165
31.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06504/08-21 Лист
ФОП ШКАРУБА О.П.
Про врегулювання питання про встановлення 
тарифів на інвентаризацію нерухомого майна 

166
31.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

06508/08-32 Лист11
МИСЛИВСЬКЕ-РИБАЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МАЛОКАТЕРИНІВСЬКЕ"
Про надання погодження щодо ведення 
мисливського господарства

167
24.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Обласний військовий комісаріат

06430/08-44 Лист696
Про скорочення чисельності складу військових 
комісаріатів області

168
26.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Облпрокуратура

06380/08-41 Лист07/2-368вих-13
Про надання інформації щодо земель транспорту за 
період 2011 - 1 півріччя 2013 року

169
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

06471/08-41 Лист05/3-863вих-13
Про надання інформації щодо додержання вимог 
Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації"

170
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ паперовий паперова

06472/08-41 Лист07/2-396-вих-13
Про надання інформації щодо діючих державних та 
регіональних програм у транспортній галузі

171
31.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Облсанепідстанція

06267/08-20 Лист01-06/2247
Про виділення коштів

172
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

06473/08-22 Лист10/1761
Про створення умов для проїзду вантажного 
транспорту по Запорізькій області

173
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

06499/08-22 Лист08/1740
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про сприяння призупиненню незаконних дій 
підрядної організації ТОВ "Київсільелектро"

174
31.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06286/08-15 Лист41-01/1042
(О.Рафальський) Про інформування щодо термінів 
виконання завдань, визначених в указах  та 
розпорядженнях Президента України

175
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06287/08-15 Лист41-01/1054
(О.Рафальський) Про зняття с контролю Доручення 
Президента України від 31.10.2011 № 1-1/2528 
підпункт 1 пункт 7 

176
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

06420/08-15 Лист04-01/916
(С.Ларін) Про зняття з контролю документів від 
29.09.2008 №44-02/1193 та від 18.12.2008 
№44-02/1430

177
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Президент України

06444/08-02 Указ413/2013
Про призначення державних стипендій видатним 
діячам науки

178
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

06445/08-02 Указ412/2013
Про призначення довічних державних стипендій 
видатним діячам науки

179
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

06446/08-02 Указ410/2013
Про внесення змін до Указу Президента України 
від 6 лютого 1999 року №127

180
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

06447/08-02 Указ415/2013
Про призначення державних стипендій видатним 
діячам освіти

181
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

06448/08-02 Указ414/2013
Про призначення довічних державних стипендій 
видатним діячам освіти

182
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

06449/08-15 Лист32-07.2/840
(Ю.О.ПАВЛЕНКО) Про перевірку діяльності 
дитячого оздоровчого закладу "Оріон"

183
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Охорона здоров'я 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

06450/08-15 Лист32-07.2/836
(Ю.О.ПАВЛЕНКО) Про перевірку діяльності 
дитячого оздоровчого закладу "Оріон"

184
29.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

06497/08-15 Лист32-07.2-858
(Ю.Павленко) Про звернення Беловол Ю.К. щодо 
порушень в дитячому закладі оздоровлення 
"Северянин"

185
01.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

06309/08-24 Лист01-30/1048
Про водозабезпечення смт. Степногірськ

186
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06369/08-36 Лист01-46/1056
Про погодження призначення Савран З.В.

187
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06507/08-20 Лист01-23/1061
Про виділення коштів

188
30.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

06373/08-24 Лист05-30/0871
Про несанкціонований демонтаж зрошувальної 
мережі в районі

189
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

06467/08-20 Лист05-23/00876
Про сприяння в проходжень платежів

190
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

06339/08-37 Лист01-01-15/0742
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Костенко К.Д.

191
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06481/08-36 Лист01-20/0986
Про погодження призначення Комаровської О.А.

192
31.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

06344/08-20 Лист150/01-26
Про виділення коштів

193
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06480/08-20 Лист151/01-31
Про фінансування заходів по підготовці до зими

194
01.08.2013від

№
від 02.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

06433/08-37 Лист03-08/0923
Про нагородження Галь С.О., Галь К.О.

195
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06437/08-20 Лист02-11/0924
Про уточнені пропозиції до переліку об`єктів, що 
фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам

196
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

06403/08-37 Лист01-16/0639
Про нагородження Вишневського В.М. (інші)

197
25.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

06316/08-20 Лист01-45/301
Про виділення коштів для придбання житла Іванову 
О.В.

198
18.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

06394/08-20 Лист1164/01-20
Про виділення коштів

199
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

06337/08-37 Лист01-01-16/0651
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Головач Н.Ф.

200
18.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

06305/08-37 Лист03-31/0621
Про нагородження Крачковського С.А., 
Дібровського О.В.

201
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06306/08-37 Лист03-31/0622
Про нагородження Нагурного В.М., Нагурну Л.В.

202
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

06338/08-37 Лист01-32/0416
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Лукачевич Г.І.

203
07.05.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

06314/08-20 Лист01-13/0457
Про сприяння в проходженні платежів

204
23.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

06357/08-37 Лист01-11/0625
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Ткаченко М.А.

205
25.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06461/08-37 Лист01-11/0533
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"  Гурській О.О.

206
31.05.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

06462/08-37 Лист01-11/0623
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"  Псьол П.М.

207
25.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

06265/08-23 Лист01-07/26/0794
Про розгляд звернення сільгоспвиробників 
Якимівського району

208
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

06301/08-36 Лист01-07/26/0801
Про погодження звільнення Шершньової О.В.

209
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06302/08-36 Лист01-07/26/0800
Про погодження звільнення Кривоноса М.А.

210
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

06335/08-37 Лист01-07/26/0779
Про вручення жінкам району посвідчень та 
нагрудних знаків до почесного звання України 
"Мати-героїня"

211
19.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06376/08-24 Лист01-07/26/0798
Про передачу незавершеного будівництва 
житлового будинку у комунальну власність

212
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

06360/08-22 Лист874
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про прийняття ділянки дороги ТО401 на баланс 
Запорізького облавтодору

213
22.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

06429/08-20 Лист02-01/0811
КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про вирішення питання перерахування бюджетних 
коштів підприємству

214
30.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Служба у справах дітей

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

06345/08-37 Лист01-15/0960
Про нагородження Власенкової Л.М.

215
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління капітального будівництва

06366/08-37 Лист7/1629
Про нагородження Бородяк П.М. (інші)

216
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

06432/08-41 Лист5/2238
Про вирішення конфліктної ситуації

217
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

06490/08-41 Лист90-18/4630
Про протиправні дії громадян, спрямовані на 
незаконне заволодіння майном ряду підприємств у 
м. Запоріжжі

218
26.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Головне управління МНС України в Запорізькій області

06321/08-37 Лист01/5-1/2870
Про нагородження Корбута Р.І., Розанцева І.О.

219
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06322/08-37 Лист01/5-1/2869
Про нагородження Маклюка Д.А., Кузнєцова О.В.

220
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

06318/08-32 Лист
Про приведення у відповідність до вимог 
земельного законодавства розпорядження голови 
Запорізької РДА від 29.12.2012 №1325

221
29.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна податкова адміністрація

06374/08-20 Лист304/9/08-01-11-0
Про направлення протоколу від 24.07.2013 №1  

222
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

06385/08-45 Лист307/9/08-01-13-0
Про участь у колегії 01.08.2013

223
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

06266/08-20 Лист08-07-15-15/630
Про результати ревізії Департаменту АПР 
Запорізької ОДА

224
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06297/08-20 Лист08-07-15-15/633
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

225
26.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06355/08-36 Лист08-09-15-15/638
Про погодження відпустки Ващенко Г.В.

226
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізька митниця

06395/08-35 Лист07.1-01.14-22/15
Про надання допомоги у пошуку шляхів, 
пов`язаних із зберіганням вантажів гуманітарної 
допомоги 

227
25.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

06460/08-44 Лист07.1-01-09-22/16
Про підсумки функціонального огляду Запорізької 
митниці Міндоходів

228
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Запорізька Торгово-промислова палата

06502/08-32 Лист20.4/673
Про співробітництво

229
31.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

06378/08-36 Лист676/9/04
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГУ МІНДОХОДІВ - 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
Про погодження призначення Баневич С.В.

230
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

Прокуратура Запорізької області

06500/08-41 Лист79-2007вих-13
ПРОКУРАТУРА ПРИАЗОВСЬКОГО РАЙОНУ 
Про звільнення самовільно зайнятої земельної 
ділянки та стягнення шкоди ( ТОВ "Ріск")

231
30.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Регіональний фонд підтримки підприємництва

06404/08-21 Лист02/212
Про діяльність РФПП у І півріччі 2013 року

232
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

06356/08-36 Лист01-29.2/06-3040
Про погодження відпустки 

233
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

06362/08-20 Лист277/1
Про перерозподіл бюджетних асигнувань

234
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06363/08-20 Лист276/1
Про перерозподіл бюджетних асигнувань

235
29.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

06364/08-20 Лист293/1
Про надання пропозицій на сесію обласної ради

236
30.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

06406/08-39 Лист21-28-1381
Про стан кадрового забезпечення органів ведення 
Реєстру Запорізької області

237
29.07.2013від

№
від 31.07.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

06293/08-24 Лист129-26/01-7244
Про порушення законодавства щодо захисту 
економічної конкуренції на ринку послуг з 
приймання платежів за ЖКП в м. Запоріжжя

238
23.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна інспекція України з безпеки на наземному 
транспорті

06487/08-22 Лист2000/11/16-13
Про ведення додаткової умови при проведенні 
конкурсів на перевезення пасажирів

239
26.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна реєстраційна служба України

06260/08-34 Лист562/03-14-13
Про реалізацію частини другої статті 12 Закону 
України "Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану"

240
22.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державна служба геології та надр України

06348/08-35 Лист8095/02/04-13
Про своєчасну виплату заробітної плати 
працівникам, що належать до сфери управління 
Держгеонадр України

241
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

06358/08-27 Лист3022/02/221-13
Про забезпечення проведення виставок 
фотодокументів та архівних документів, 
присвячених 70-й річниці визволення України від 
фашистських загарбників

242
25.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

06320/08-21 Лист6555/0/20-13
Про надання інформації щодо структури та 
переліку показників розвитку малого і середнього 
підприємництва

243
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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06506/08-21 Лист6695/0/20-13
Про необхідність обліковування коштів за видачу 
довідок з Реєстру документів дозвільного характеру

244
29.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

06270/08-37 Лист03-7091/284
Про нагородження Мілаєнка В.В.

245
22.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

06291/08-35 Лист02-7226/264
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
постанови КМУ

246
24.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

06317/08-34 Лист03-01/3965/13
Про зміщення початку полювання 

247
25.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

06261/08-19 Лист2-4.3-8/3969
Про виконання заходів Державної програми 
активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

248
19.07.2013від

№
від 29.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

06442/08-27 Лист4856/27/4
Про ситуацію, що склалася із наданням населенню 
книготорговельних послуг

249
30.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна академія наук України (НАН України)

06488/08-27 Лист6с/1561-3
Про підготовку регіональних енциклопедій, 
краєзнавчих довідників, тощо

250
25.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

06354/08-36 Лист148/23/22-13
Про вжиття заходів до осіб, яких притягнуто до 
відповідальності за корупційні правопорушення

251
26.07.2013від

№
від 30.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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06466/08-36 Лист147/80/22-13
Про стан виконання першого етапу реалізації 
Стратегії державної кадрової політики на 
2012-2020 роки

252
26.07.2013від

№
від 01.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

06498/08-15 Лист1168/7-9-2
Про зняття з контролю переліку завдань, 
визначених актами Президента України

253
31.07.2013від

№
від 02.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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