
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.08.13 по 30.08.13

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
Комітети Верховної Ради України

07279/08-14 Лист04-24/17-829
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про участь у Всеукраїнському конкурсі "Врятувати 
від забуття"

1
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Народні депутати України

07273/08-10 Депутатське звернення049/VSII-о
НДУ ЗУБЧЕВСЬКИЙ О.П.
Про звернення мешканців ч. Обільне 
Мелітопольського р-ну  щодо вирішення нагальних 
питань

2
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07274/08-10 Депутатське звернення04-01/7-1235(15
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Семенів Л.М. щодо надання 
матеріальної допомоги

3
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07278/08-10 Депутатське звернення19-23/08
НДУ МОШЕНСЬКИЙ В.З.
Про надання інформації щодо кількості тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності

4
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07382/08-10 Депутатське звернення575/020
НДУ ЯНУКОВИЧ В.В.
Про звернення Мармонова П. щодо ремонту 
будинку культури в с.Терпіння Мелітопольського 
р-ну

5
20.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова



№
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07383/08-10 Депутатське звернення245-08/13
НДУ ГРИНЕВИЧ Л
Про звернення Саганя В.В. щодо звільнення його з 
посади вчителя економіки та надання допомоги у 
працевлаштуванні

6
21.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07406/08-14 Лист1608-286/13-01
НДУ А. ПІНЧУК
Про участь у конкурсі творчих робіт "Презентую 
тебе, Україно"

7
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Військові частини

07277/08-44 Лист116/10/1/1130
В/Ч А0105
Про проект плану передачі цілісного майнового 
комплексу військового містечка № 6 (с. 
Новобогданівка Мелітопольського р-ну)

8
01.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

07303/08-33 Листб/н
НАРОДНИЙ УРЯД ПРАВІНЦІЇ ХУБЕЙ
Про візит делегації

9
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07314/08-33 Лист467
ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ПАЛАТА 
ТОРГІВЛІ, КОМЕРЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ В 
УКРАЇНІ
Про участь в інвестиційному тренінгу

10
20.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Інші кореспонденти

07292/08-29 Лист997/3-НК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ 
УКРАЇНИ
Про спортивні споруди

11
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07299/08-43 Адвокатський запит29
АДВОКАТ КРИВОШЕЙ Ю.І.
Про надання копій документів

12
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

2
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07308/08-45 Лист03/13-2065/13
ДЕРЖАВНА АЗОВСЬКА МОРСЬКА 
ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
Про проведення спільних засідань колегій

13
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07309/08-36 Лист18-09/464
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про проведення навчання

14
09.07.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07315/08-22 Листб/н
ФОП ГУБКО В.Ф.
Про затвердження паспорту маршруту

15
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07356/08-20 Лист614
ТОРГОВИЙ ДІМ "КАМАЗ"
Про перерахування коштів

16
23.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07379/08-32 ЛистВ.о.Н-21/428
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
Про адресу земельної ділянки

17
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Партії та громадські організації

07254/08-27 Лист88
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про сприяння в участі у фестивалі делегації області

18
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07295/08-37 Лист124
ТОВАРИСТВО "ЗНАННЯ" УКРАЇНИ
Про нагородження Забави Н.М.

19
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07317/08-26 Лист25/08/2013/ЗП-А
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО "ОСВІТА ДОРОСЛИХ 
В УКРАЇНІ"
Про участь у міжнародному "Тижні освіти 
дорослих 11-17.09.2013

20
28.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Посольства

3



№
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07304/08-33 Лист6152/15-200-153
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ
Про виставкові заходи

21
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07361/08-27 Лист6111/6-800-3541
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РФ
Про сприяння телевізійній програмі "Армійський 
магазин"

22
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

07253/08-45 Лист1432
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 21.08.2013

23
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07272/08-45 Лист1436
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 22.08.2013

24
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07349/08-45 Лист1441
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 23-26.08.2013

25
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07350/08-45 Лист1444
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 19-25.08.2013

26
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07380/08-45 Лист1454
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27.08.2013

27
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07396/08-45 Лист1458
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.08.2013

28
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

07263/08-09 Доручення32334/1/1-13
(М.Азаров) Про недопущення ускладнення 
дозвільно-погоджувальної системи у будівництві

29
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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07264/08-09 Доручення32424/1/1-13
(В.Забарський) Про ситуацію на підприємстві

30
26.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07265/08-09 Доручення10873/0/2-13
(Ю.Авксентьєв) Про надання інформації щодо 
виконання Закону України "Про доступ до 
публічної інформації"

31
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07267/08-49 Доручення1292/1/1-13-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (12-18.08.2013)

32
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

07318/08-03 Постанова577
Про внесення змін до постанови КМУ від 
12.08.2009 № 898

33
07.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07319/08-03 Постанова583
Про внесення зміни до Правил паркування 
транспортних засобів

34
14.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07320/08-03 Постанова586
Про внесення змін до постанов КМУ від 11.05.2005 
№ 339 і від 01.12.2010 № 1088

35
14.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07321/08-09 Доручення32915/1/1-13
(М.Азаров) Про план заходів щодо реалізації 
комплексного механізму оптимізації логістичних 
витрат на ринку зерна

36
23.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07363/08-03 Постанова573
Про затвердження Загального положення про центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

37
01.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07364/08-03 Постанова576
Про внесення зміни до пункту 4 Порядку 
використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку

38
14.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5



№
з/п

Джерело  інформації 
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07365/08-03 Постанова580
Про внесення змін до Порядку та умов надання у 
2013 році субвенції з держбюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах...

39
14.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07366/08-03 Постанова587
Про затвердження Порядку надання одноразової 
адресної допомоги молодим працівникам, 
залученим до роботи в селах і селищах, та переліку 
професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за 
якими надається така допомога

40
11.07.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07367/08-03 Постанова588
Про затвердження Примірного регламенту центру 
надання адміністративних послуг

41
01.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

07368/08-03 Розпорядження611-р
Про затвердження плану заходів з проведення у 
2013 році Всеукраїнського тижня права

42
14.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07369/08-09 Доручення32730/1/1-13
(О.Вілкул) Про вирішення конфліктної ситуації

43
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07370/08-09 Доручення32332/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про виконання місцевих бюджетів

44
23.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07371/08-09 Доручення10982/0/2-13
(В.Забарський) Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою

45
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07388/08-03 Розпорядження618-р
Деякі питання діяльності НАК "Нафтогаз України" 
у 2013 році

46
17.07.2013від

№
від 30.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

07389/08-04 Протокол наради 
(засідання)

34023/0/1-13
(М.Азаров) Про роботу органів державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців

47
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07390/08-09 Доручення33281/1/1-13
(В.Забарський) Про підсумки перевірки стану 
додержання і застосування законів у сфері 
використання та охорони водних ресурсів

48
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07391/08-09 Доручення32904/1/1-13
(М.Азаров) Про уточнення обсягу кредиторської 
заборгованості

49
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07392/08-09 Доручення69699/55/1-10
(М.Азаров) Про організацію роботи з 
попередження протесних зібрань біля Будинку 
Уряду та забезпечення взаємодії з їх учасниками

50
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

07393/08-09 Доручення32800/1/1-13
(О.Вілкул) ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 
29.08.2013
Про участь у засіданні

51
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07394/08-09 Доручення32581/1/1-13
(В.Забарський) Про створення мережі державних 
кінотеатрів для пріоритетного показу національних 
фільмів

52
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07287/08-23 Лист37-32-1-11/1700
Про підписання Меморандуму порозуміння

53
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

07410/08-23 Лист37-126-12/17308
Про проведення обстеження виробників хліба та 
хлібобулочних виробів

54
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ
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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

07322/08-41 Лист14722/РТ
Про виділення коштів

55
22.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

07289/08-32 Лист12485/11/10-13
Про надання екологічного паспорту регіону

56
19.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07276/08-22 Лист3821-11/29212-0
Про надання інформації щодо ситуації на ПАТ 
"Запорізький сталепрокатний завод"

57
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07352/08-23 Лист3713-08/30145-0
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів стосовно реалізації комплексного 
механізму оптимізації логістичних витрат на ринку 
зерна

58
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

07270/08-33 Лист301/14-020-873
Про дотримання вимог законодавства у сфері 
зовнішніх зносин

59
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

07290/08-36 Лист4814/10/14-13
Про погодження звільнення та призначення Швеця 
В.В.

60
19.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство культури

07284/08-31 Лист665/67-13
Про надання інформації щодо діяльності  
"Духовного управління незалежних релігійних 
громад християн віри євангельської "Блага вість"

61
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

07347/08-31 Лист688/67/15-13
Про надання інформації щодо діяльності 
іудейських релігійних організацій на території 
регіону

62
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання релігії та національностей 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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документа

07395/08-27 Лист2273/10/14-13
Про надання кандидатури до складу Оргкомітету з 
підготовки та проведення заходів щодо відзначення 
на державному рівні  80-их роковинами 
Голодомору 1932-1933 років в Україні та план 
заходів

63
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

07310/08-28 Лист18.6029/12-04/26
Про запровадження державного регулювання цін на 
лікарські засоби

64
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

07316/08-28 Лист3.64-Д-1/10/3049
Про стан охорони здоров`я та опрацювання 
типового проекту будівництва амбулаторії з 
житлом у сільській місцевості

65
23.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07246/08-24 Лист7/20-13287
Про надання інформації щодо зміни тарифів на 
житлово-комунальні послуги

66
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07247/08-24 Лист
Про проведення аналізу стану експлуатації 
житлового фонду

67
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

07269/08-36 Лист7/19-13314
Про надання інформації щодо кількості заступників 
голови облдержадміністрації

68
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07275/08-33 Лист7/12-13304
Про проведення Відкритого тижня європейських 
регіонів (07-10.10.2013, м. Брюссель)

69
23.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

07376/08-24 Лист7/10-13478
Про надання інформації щодо стану експлуатації 
житлового фонду

70
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ 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 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

07401/08-45 Лист7/19-13485
Про надання інформації щодо проведення спільних 
засідань колегій

71
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07411/08-24 Лист7/13-13409
СЕМІНАР 16-20.09.2013
Про участь у семінарі

72
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

07257/08-35 Лист521/0/15-13/014
Про проект Порядку визначення потреб населення 
адміністративно-територіальної одиниці у 
соціальних послугах

73
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07260/08-35 Лист520/0/15-13/014
Про надання інформації щодо стану реалізації 
Закону України "Про волонтерську діяльність"

74
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07261/08-35 Лист528/0/15-13/57
Про Інноваційний проект для дітей "Арсенал ідей"

75
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07262/08-30 Лист9289/0/14-13/57
Про проект Типового положення про центр 
соціальної підтримки дітей та сімей

76
19.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07280/08-45 Лист9387/0/14-13/09
Про звернення Скріпченко Л.З.

77
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

07281/08-29 Лист529/0/15-13/56
Про атестацію дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку 

78
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

07282/08-35 Лист9483/0/14-13/24
Про включення юридичних осіб до Єдиного 
реєстру утримувачів гуманітарної допомоги

79
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07312/08-29 Лист516/0/15-13/56
Про порядок підбору та направлення на відпочинок 
та оздоровлення дітей

80
15.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ 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

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

07384/08-36 Лист535/0/15-13/56
Про надання інформації щодо структурного 
підрозділу відповідального за проведення 
процедури встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми

81
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07325/08-20 Лист05-5228/26
Про сприяння у проходженні платежів

82
19.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07338/08-20 Лист04-5307/45
Про виділення додаткових коштів

83
22.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

07293/08-22 Лист03/02-26/02572
Про сприяння у реалізації програм 
енергоефективності

84
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07327/08-20 Лист01/02-25/02567
Про розподіл коштів

85
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07362/08-24 Лист11983/02-21/11
Про передачу завершених будівництвом об`єктів

86
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

07331/08-10 Депутатське звернення213
ДЕПУТАТ ПРИМОРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МУЗИКА В.Р.
Про передачу приміщень

87
21.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

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

07360/08-10 Депутатське звернення223
ДЕПУТАТ ПРИМОРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МУЗИКА В.Р.
Про вирішення конфліктної ситуації

88
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Водоканал"

07297/08-32 Лист9747
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів 

89
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07355/08-24 Лист9969
Про постачання питної води

90
23.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжсталь"

07300/08-24 Лист2060166
Про надання технічних умов

91
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

"Запоріжтрансформатор"

07344/08-37 Лист1/09-15-444
Про нагородження Широкова І.А.

92
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07345/08-37 Лист1/09-15-445
Про нагородження Романенка М.В. (інші)

93
28.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

"Запорізький автомобілебудівний завод"

07353/08-37 Лист0/187
Про нагородження Димова П.М. (інші)

94
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

07302/08-32 Лист13-0780
ТОВ "ВКФ "ГАРМОНІЯ"
Про заключення договору оренди землі

95
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

07336/08-32 Лист616
ПАТ "БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД 
ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

96
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07405/08-32 Лист04/1303
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про погодження отримання спеціального дозволу

97
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07413/08-32 Лист586
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬМЕБЛІ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

98
30.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07420/08-22 Лист01/353
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про постачання скрапленого газу для населення

99
30.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

07298/08-32 Лист2708-1
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ!" ЗОР
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки

100
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07307/08-22 Лист22/08
ФОП САЛЬНИКОВА О.В.
Про погодження паспортів маршрутів

101
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07323/08-20 Лист11/246
ДП "ДІПРОПРОМ"
Про сприяння в отриманні коштів

102
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07359/08-37 Лист22/8
Про нагородження Кім К.Б. (інші)

103
22.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

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

07333/08-20 Лист01/1169
Про рахунки підприємства

104
28.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07335/08-24 Лист07/1171
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

105
28.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

07296/08-22 Лист112/К
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛРАДА ОІР
Про проведення обласного конкурсу

106
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07354/08-22 Лист2108
ОСББ "ФАВОРИТ"
Про зняття перекриття дороги

107
21.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

07357/08-35 Лист22/1
МЕЛІТОПОЛЬСЬКА МІСЬКОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ І ЗБРОЙНИХ СИЛ
Про надання благодійної допомоги

108
23.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07407/08-22 Лист28/08/1
ОСББ "ДРУЖНИЙ БУДИНОК"
Про газопостачання

109
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

07294/08-20 Лист539
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про проведення платежів

110
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Учбові заклади

07386/08-37 Лист01-08/1727
ДВНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ"
Про нагородження Локарєвої Г.В. (інші)

111
29.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

07408/08-26 Лист5/1322
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про направлення магістрів на переддипломну 
практику

112
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим

07337/08-33 Лист7421/01-06
Про співробітництво

113
22.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Харківська ОДА

07346/08-36 Лист01+78/6936
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
визнання такою, що втратила чинність, постанови 
КМУ від 13.05.2013 № 361

114
28.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

07266/08-15 Лист04-01/1147
(С.Ларін) Про привітання ювілярів (Трипольська 
В.С.; Пустовіт В.С.; Шелкова В.Г.; Фенько Н.Г.)

115
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

07373/08-15 Лист03-01/2060
(І.Акімова) Про зняття з контролю п. 1 Доручення 
Президента України від 15.07.2011 № 1-1/1476

116
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07374/08-15 Лист04-01/1165
(С.Ларін) Про зняття з контролю п.4 Доручення 
Президента України від 05.06.2013 № 1-1/1377

117
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

07375/08-15 Лист11-01/50
(Д.Чепак) Про упровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава"

118
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Президент України

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

07372/08-02 Розпорядження263/2013-рп
Про проведення Всеукраїнського телевізійного 
Шевченківського уроку

119
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07250/08-20 Лист1021/01
Про оплату платіжних доручень

120
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07324/08-23 Лист994/01
Про ідентифікацію тварин

121
13.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

07415/08-36 Лист01-46/1221
Про погодження стажування Холоші А.І.

122
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

07248/08-20 Лист01-27/1065
Про оплату платіжних доручень

123
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07249/08-20 Лист01-09/1040
Про оплату платіжних доручень

124
19.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07252/08-24 Лист01-09/1063
Про водопостачання населених пунктів району

125
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

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

07348/08-20 Лист385/01-01
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

126
16.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

07326/08-37 Лист01-18/925
Про нагородження Короткової Л.В. (інші)

127
22.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

07358/08-37 Лист01-06/0696
Про нагородження Грабчук Н.В. та Грабчук І.І.

128
23.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

07251/08-20 Лист01-20/1136
Про оплату платіжних доручень

129
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

07385/08-37 Лист0954/01-15/01
Про нагородження Горбича Є.О.

130
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

07397/08-36 Лист01-07/26/0918
Про погодження призначення Дементьєвої О.А.

131
28.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07416/08-37 Лист01-07/26/0929
Про нагородження Остапенка І.І.

132
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07417/08-37 Лист01-07/26/0929
Про нагородження Чишка М.Є.

133
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07418/08-37 Лист01-07/26/0928
Про нагородження Дзямки С.І.

134
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

17



№
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

07419/08-22 Лист01-07/26/0927
Про забезпечення мешканців району скрапленим 
газом

135
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент культури, туризму, національностей та релігій

07271/08-37 Лист01-02-23/1365
Про нагородження Нагурного В.М. та Нагурної 
Л.В.

136
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07409/08-37 Лист01-02-23/1377
Про нагородження Славенко Н.М. (інші)

137
23.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

07328/08-37 Лист1759.02-15
Про нагородження Марчук В.М. (інші)

138
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області

07285/18-37 Лист01/5/1/3287
Про нагородження Сєдіка Д.П.

139
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

07403/08-34 Лист01/7-1/3293
Про стан готовності захисних споруд цивільного 
захисту області

140
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07404/08-34 Лист01/7-1/3294
Про стан забезпечення населення області засобами 
індивідуального захисту органів дихання

141
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Головне управління держсанепідемслужби у Запорізькій 
області

07255/08-26 Лист02-06/2655
Про організацію харчування дітей у навчальних 
закладах області

142
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова
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07329/08-26 Лист02-06/2676
Про підготовку до нового 2013-2014 навчального 
року

143
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

07339/08-29 Лист02-06/2661
Про контроль за функціонуванням дитячих 
оздоровчих закладів

144
23.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Господарський суд Запорізької області

07306/08-43 Лист908/2320/13
Про розгляд справи

145
19.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07398/08-43 Лист908/2847/13
Про порушення провадження у справі

146
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

07399/08-43 Лист908/2851/13
Про порушення провадження у справі

147
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

07330/08-20 Лист08-02-15-15/714
Про погодження змін до Плану 
контрольно-ревізійної роботи

148
23.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

07412/08-20 Лист08-02-15-15/734
Про погодження плану роботи

149
30.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ДП "Запорізьке лісомисливське господарство"

07334/08-32 Лист663
Про надання дозволу на відведення земельної 
ділянки

150
28.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

07351/08-32 Лист668
Про затвердження технічної документації

151
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Придніпровська залізниця"
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07378/08-32 ЛистВ.о.Н-21/429
Про адресу земельної ділянки

152
27.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

07340/08-41 Лист60-1365вих-13
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

153
15.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ паперовий паперова

07341/08-41 Лист60-1363вих-13
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

154
15.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07342/08-41 Лист60-1364вих-13
Про визнання незаконним та скасування 
розпорядження

155
15.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Запорізькій 
області

07313/08-45 Лист04/17-2160
Про графік роботи Інспекції

156
20.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

07343/08-41 Лист05/3973вих-13
Про стан додержання вимог земельного 
законодавства (до відома)

157
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07377/08-41 Лист07/1/1-4166-10
Про призначення дострокових виборів

158
29.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

07381/08-41 Лист07/1/1-1899вих-
Про проведення перевірок

159
28.08.2013від

№
від 29.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Спеціалізована державна податкова інспекція з обслуговування 
великих платників у м. Запоріжжя

07301/08-20 Лист1176/10/25-00/14
Про плату за землю

160
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ 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
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Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС 
України в Запорізькій області

07414/08-41 Лист90/6-5166
Про перевірку додержання вимог законодавства 
щодо використання бюджетних коштів

161
30.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Управління Служби безпеки України

07268/08-49 Лист59/6/1/2-1054дск
Про зростання протесної активності в регіоні

162
22.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Правові питання паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція України з контролю за цінами

07291/08-20 Лист100-702-23/5068
Про надання інформації щодо контролю за цінами

163
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

07311/08-36 Лист06.40/786-1
Про погодження звільнення Севальнєва А.І.

164
27.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

07402/08-28 Лист0402-07/6944/10
Про забезпечення харчуванням дошкільних та 
шкільних навчальних закладів

165
29.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

07283/08-46 Лист3406/02/24-13
Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

166
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

07400/08-21 Лист7696/0/20-13
Про надання інформації щодо Центрів надання 
адміністративних послуг

167
23.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України
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07332/08-47 Лист1-5/6492
Про надання інформації щодо потреб у ліцінзійних 
примірниках комп`ютерних програм

168
27.08.2013від

№
від 28.08.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

07286/08-34 Лист03-8720/162
Про питання технічної інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту

169
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

07288/08-37 Лист03-8678/284
Про нагородження Сєдіка Д.П.

170
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

07256/08-20 Лист21-14/319
Про покращення розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю в Україні

171
21.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

07259/08-32 Лист2370/20/6
Про проекти цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

172
20.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

07258/08-26 Лист2734-10/13
Про передачу об`єктів права державної власності

173
19.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07387/08-27 Лист5335/27/4
Про висвітлення в ЗМІ виконання плану заходів з 
відзначення у 2013 році Дня партизанської слави

174
27.08.2013від

№
від 30.08.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національна академія державного управління при 
Президентові України

07305/08-36 Лист1/15-12.789
Про зарахування на навчання Грачова С.В.

175
16.08.2013від

№
від 27.08.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

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