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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

04572/08-37 Листб/н
М.А.ЯРМОЩУК
Про нагородження Систерова В.М. (інші)

1
06.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04573/08-37 Листб/н
О.І.ДУДКА
Про нагородження Лисенкова С.В.

2
06.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04637/08-36 Листб/н
П.А.ГОНЧАРУК
Про погодження звільнення Касюкіної Г.О.

3
08.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04638/08-37 Листб/н
М.А. ЯРМОЩУК
Про нагородження Бондаря О.Г.

4
08.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

04485/08-01 Постанова4831-VI
Про проведення парламентських слухань на 
тему: "Українська книга: реалії сьогодення та 
перспективи розвитку вітчизняного 
книговидавництва та книгорозповсюдження" 

5
24.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04486/08-01 Постанова4804-VI
Про відзначення 175-річчя з дня народження 
Івана Нечуя-Левицького

6
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№

04487/08-01 Постанова4803-VI
Про відзначення 125-річя з дня народження 
Генріха Нейгауза

7
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№

04488/08-01 Постанова4802-VI
Про відзначення 140-річчя з дня народження 
Василя Кричевського

8
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№

04489/08-01 Постанова4801-VI
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
Андрія Сови

9
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04501/08-01 Постанова4797-VI
Про створення Алеї Воїнської Слави у Парку 
Вічної Слави міста Києва

10
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04502/08-01 Постанова4798-VI
Про відзначення 195-річчя від дня народження 
Івана Айвазовського

11
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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04503/08-01 Постанова4799-VI
Про відзначення 130-річчя з часу заснування 
Кіровоградського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені 
М.Л.Кропивницького

12
22.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04504/08-01 Постанова4800-VI
Про відзначення 150-річчя з дня написання 
Державного Гімну України

13
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04619/08-01 Закон України4723-VI
Про внесення змін до статті 13 Закону України 
"Про охорону дитинства" щодо посилення 
соціального захисту прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу

14
17.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

04620/08-01 Закон України4718-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
Перелік документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності"

15
17.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04621/08-01 Закон України4715-VI
Про внесення змін до статті 7 Закону України 
"Про автомобільний транспорт" щодо 
організації перевезень Київською міською 
державною адміністрацією

16
17.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04622/08-01 Закон України4675-VI
Про внесення зміни до статті 8 Закону України 
"Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування"

17
15.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

04623/08-01 Закон України4705-VI
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Демократичної Соціалістичної Шрі-Ланка про 
повітряне сполучення 

18
16.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04624/08-01 Закон України4703-VI
Про ратифікацію Угоди між Україною та 
Організацією Об'єднаних Націй про виконання 
вироків, винесених Міжнародним кримінальним 
трибуналом для колишньої Югославії

19
16.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

04625/08-01 Закон України4819-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
організацію та проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 
Україні" щодо забезпечення здоров'я 
уболівальників та спортсменів і створення 
атмосфери для перегляду матчів Євро-2012

20
22.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Депутати Верховної Ради України

04464/08-10 Лист264/35-7
НДУ О.Ф. БОНДАРЕНКО
Про становище сільських жінок у європейських 
країнах 

21
23.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

2
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04492/08-10 Лист463/VI-o
НДУ ГОЛУБ О.В.
Про розгляд звернення мешканців села 
Максимівна щодо питної води

22
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04493/08-10 Лист156
НДУ БАБУРІН А.В.
Про розгляд звернення Грудинської Т.В. щодо 
водопостачання

23
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04494/08-10 Лист04-04/5-411
НДУ СИМОНЕНКО П.М.
Про розгляд звернення Чонгова С.Д. щодо 
проведення мережі водопостачання у селі 
Українка

24
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04495/08-10 Лист474-05/12
НДУ ЯЦЕНЮК А.
Про розгляд звернення Чонгова С.Д. щодо 
проведення мережі водопостачання у селі 
Українка

25
25.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Комісії Верховної Ради України

04498/08-14 Лист21/077
КОМІСІЯ У СПРАВАХ КОЛИШНІХ 
ПАРТИЗАНІВ ВВВ 1941-1945 РР. ПРИ ВРУ
Про відзначення 125-річчя з дня народження 
двічі Героя Радянського Союзу С.А.Ковпака

26
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Комітети Верховної Ради України

04496/08-14 Лист04-23/13-374
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
Про круглий стіл (22.06.2012)

27
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

04497/08-14 Лист04-35/12-98786
Про рішення Комітету про схвалення 
рекомендацій "круглого столу"

28
24.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04507/08-10 Лист04-13/18-432
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ ТА 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Про розгляд звернення Лаврової Ю.Й. щодо 
обліку витрат газу та безкоштовного 
встановлення лічильнику газу

29
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04508/08-10 Лист04-13/18-434
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ ТА 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Про розгляд звернення Соколової В.М. щодо 
відключення її помешкання від системи 
центрального водопостачання та водовідведення 

30
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання
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04662/08-26 Лист05/06-2012-7
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЧИТЕЛІВ І 
ТРЕНЕРІВ
Про діяльність працівників "всеукраїнського 
батьківського руху"

31
05.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Освіта і наука

Інші кореспонденти

04480/08-34 Лист16-845
УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ "ДОНБАСТРАНСГАЗ" 
МАКІЇВСЬКЕ
Про посилення протипожежних заходів на 
територіях, прилеглих до охоронних зон 
магістральних газопроводів

32
22.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

04536/08-22 ЛистПЧ-04/307
"ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" КАХОВСЬКА 
ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про направлення представників для участі в 
роботі комісії

33
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04541/08-36 Лист03/1-4-14/1-432
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про формування державного замовлення на 
підвищення кваліфікації

34
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04564/08-27 Лист002
УКРАЇНСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР 
ГАЛАКТИКА-С
Про поздоровлення учасників Міжнародного 
проекту "Україна й українці - цвіт нації, гордість 
країни"

35
01.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04604/08-23 ЛистБ/Н
ТОВ "ДПЗКУ-МТС"
Про співпрацю з сільгоспвиробниками 

36
07.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04610/08-38 Лист
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
ЧОРНОБИЛЯ  ФЕДЧЕНКО В.М.
Про мирний мітинг на майдані 07.06.2012 до 
16-00

37
07.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

04641/08-29 Лист15
ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ІСК"
Про надання інформації стосовно спортивного 
клуба "Гарт"

38
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04678/08-21 Лист100
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОАЛІЦІЯ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Про Вимоги підприємців щодо зміни системи 
умов ведення бізнесу в Україні

39
01.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04684/08-32 Лист02/903
ВІНД ПАУЕР
Про укладання договорів оренди земельних 
ділянок

40
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Кабінет Міністрів України

04490/08-09 Доручення16630/3/1-12
(В.Хорошковський) Про ціну на вугілля, що 
реалізується населенню 

41
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04505/08-09 Доручення21024/1/1-12
Про План організації виконання Указу 
Президента України від 18 травня 2012 р. № 333 
"Про внесення змін до Указу Президента 
України від 25 січня 2012 року № 33"

42
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04506/08-09 Доручення12197/65/1-07
(В.Хорошковський) Про повернення до 
держбюджету коштів, наданих на зворотній 
основи в 1997-2000 роках з резервного фонду 
держбюджету

43
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04509/08-09 Доручення21666/1/1-12
(М.Азаров) Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків

44
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04510/08-09 Доручення14941/46/1-12
(С.Тігіпко) Про запровадження кредитування 
населення для здійснення енергозберігаючих 
заходів в 2012 р.

45
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04511/08-03 Постанова475
Про внесення зміни до пункту 3 Порядку 
розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у 
банках 

46
23.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04512/08-03 Постанова474
Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 листопада 2008 р. 
№1085

47
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04513/08-03 Постанова480
Про внесення змін до Положення про порядок 
формування і використання коштів фондів 
підтримки індивідуального житлового  
будівництва на селі

48
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04514/08-03 Розпорядження323-р
(М.Азаров) Про затвердження плану заходів з 
підготовки та відзначення 16-ї річниці 
Конституції України

49
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04515/08-03 Розпорядження329-р
(М.Азаров) Про затвердження плану заходів з 
виконання у 2012 році Загальнодержавної 
програми "Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 
період до 2016 року

50
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту
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04516/08-03 Розпорядження331-р
(М.Азаров) Про затвердження заходів з 
виконання у 2012 році Національної програми 
сприяння розвитку малого підприємництва в 
Україні 

51
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04517/08-09 Доручення21867/1/1-12
(М.Азаров) Про громадське обговорення 
проекту Концепції гуманітарного розвитку 
України

52
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04518/08-09 Доручення21862/1/1-12
(М.Азаров) Про результати робочої поїздки 
Президента України до Запорізької області, з 
метою вирішення актуальних питань 
соціально-економічного розвитку

53
02.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04519/08-09 Доручення22346/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 100-річчя з дня народження Андрія 
Сови

54
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04520/08-09 Доручення22345/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 140-річчя з дня народження Василя 
Кричевського 

55
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04521/08-09 Доручення22349/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 195-річчя від дня народження Івана 
Айвазовського

56
02.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04522/08-09 Доручення22348/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 130-річчя з часу заснування 
Кіровоградського академічного обласного 
українського музично-драматичного театру імені 
М.Л. Кропивницького

57
02.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04523/08-09 Доручення22344/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 125-річчя з дня народження Генріха 
Нейгауза

58
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04524/08-09 Доручення21067/57/1-12
(М.Азаров) Про проведення зустрічі 
Прем'єр-міністра України з головами 
громадських рад (12.06.2012)

59
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04612/08-09 Доручення22605/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про проведення селекторної 
наради 07.06.2012 о 12-00 

60
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04614/08-09 Доручення21458/1/1-12
(М.Азаров) Про виконання Держбюджету 
України за 2012 р.

61
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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04615/08-09 Доручення41095/141/1-10
Про фінансування проектів, спрямованих на 
забезпечення якісною питною водою населених 
пунктів Запорізької області

62
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04616/08-09 Доручення22347/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 150-річчя з дня написання 
Державного Гімну України 

63
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04617/08-03 Постанова487
(М.Азаров) Про затвердження Порядку 
здійснення контролю за виконанням зобов'язень, 
визначених умовами договорів купівлі-продажу  
об'єктів, приватизація яких проводиться на 
підставі рішень КМУ

64
31.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04618/08-03 Постанова486
(М.Азаров) Про затвердження переліку закладів 
культури, освітніх та наукових закладів, до яких 
надсилаються документи та видання у рамках 
міжнародного обміну, що звільняються від 
оподаткування митом

65
23.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04660/08-16 Лист
(Хорошковський) Про графік роботи 
керівництва Уряду та його Секретаріату на 
період проведення матчів Євро 2012

66
08.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04671/08-09 Доручення22541/1/1-12
(М.Азаров) Про реагування на факти порушень 
житлових прав мешканців гуртожитків, 
інформація про які надходитиме на 
спеціалізовану "гарячу лінію"

67
05.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

04672/08-09 Доручення22343/1/1-12
(М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо 
відзначення 175-річчя з дня народження Івана 
Нечуя-Левицького

68
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Інші корпорації

04499/08-22 ЛистUOP-24.1-574
ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про включення до складу робочої групи з 
підготовки проекту плану реструктуризації 
підприємств оборонно-промислового  комплексу

69
29.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

04659/08-23 Лист37-14-3-11/9504
ПРО СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ 08.06.2012

70
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

04540/08-33 Лист80-06/19861-06
Про торгово-інвестиційну ярмарку країн 
Північно-Східної Азії

71
28.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків
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04551/08-19 Лист2811-04/20964-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів на 2013 рік 
щодо реалізації  Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року"

72
05.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

04607/08-19 Лист2812-04/21166-0
Про проблемні питання регіонального розвитку

73
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

04628/08-20 Лист2823-05/21212-0
Про надання переліку об'єктів, які пропонується 
фінансувати у 2012 році за рахунок державного 
фонду регіонального розвитку

74
07.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство закордонних справ

04549/08-33 Лист201/10-020-1802
Про набір слухачів на навчання до 
Дипломатичної академії України при МЗС 
України у 2012/2013 навчальному році

75
24.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство інфраструктури

04597/08-24 Лист5473/25/10-12
Про погодження проекту Програми щодо 
електротранспорту 

76
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство культури

04579/08-21 Лист477/11/15-12
Про внесення змін до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців щодо виключення МКТяк 
співзасновника юридичних осіб не віднесених 
до сфери його управління

77
23.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04666/08-27 Лист22-1369/10
Про наказ від 07.06.2012 № 587 щодо 
делегування повноважень 

78
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій

04476/08-34 Лист03-5017/301
Про погодження комплексних заходів щодо 
профілактики травматизму невиробничого 
характеру

79
28.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство охорони здоров'я

04654/08-28 Лист11.01-29/529/13
Про виїзне розширене засідання Колегії МОЗ 
України (11-12.06.2012)

80
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

04484/08-24 Лист7/17-9136
Про об'єкти фінансування за програмою 
здешевлення вартості іпотечних кредитів

81
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04557/08-24 Лист7/11-8973
Про здійснення заходів з термомодернізації та 
встановлення систем обліку та регулювання 
споживання теплової енергії 

82
30.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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04561/08-22 Лист7/6-9098
Про протокол № 4 селекторної наради щодо  
підготовки підприємств паливно-енергетичного 
комплексу, житлово-комунального господарства 
та об'єктів соціальної сфери до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року 

83
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04562/08-24 Лист7/15-8757
Про наказ від 23.05.2012 № 264 "Про показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за 
регіонами України"

84
28.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04581/08-24 Лист7/15-8944
Про наказ від 03.05.2012 № 186 "Про 
затвердження індексів до балансової вартості 
об'єктів житлового фонду станом на 01 січня 
2012 року"

85
30.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04587/08-36 Лист7/13-9155
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 18.01.2003 
року № 64"

86
01.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04588/08-36 Лист7/23-8614
Про кількісний та якісний склад підрозділів 
місцевих органів влади, підприємств, установ та 
організацій сфери ЖКГ

87
06.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04609/08-24 Лист7/11-9279
Про вжиття заходів для забезпечення підготовки 
сталого проходження опалювального сезону 
2012/13 року

88
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04682/08-24 Лист8/10-1397-12
Про звернення ТОВ "Токмак Теплоенергія" 
щодо відключення окремих житлових будинків 
від мереж централізованого опалення та 
теплопостачання

89
29.05.2012від

№
від 08.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

04500/08-29 Лист300/0/15-12/56
Про закриття стаціонарних дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку

90
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04542/08-35 Лист285/0/15-12/13
Про заборгованість із заробітної плати 
працівникам бюджетних установ

91
24.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04543/08-37 Лист283/0/15-12/56
Про надання пропозицій щодо підвищення 
кваліфікації у 2012 році

92
24.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04559/08-35 Лист223
Про наказ щодо затвердження типових структур 
та штатних нормативів чисельності працівників 
контактних центрів Автономної Республіки 
Крим, області, мм. Києва і Севастополя

93
19.04.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

9
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04578/08-35 Лист299/0/15-12/56
Про спрямування додаткової дотації

94
30.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04580/08-35 Лист309
Про затвердження нової редакції 
кваліфікаційної характеристики професії 
"Фахівець із соціальної роботи"

95
25.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04582/08-30 Лист293/0/15-12/57
Про постанову КМУ від 17.05.2012 № 377 "Про 
внесення змін до пункту 67 Порядку 
провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини"

96
28.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

04689/08-30 Лист1284/0/205-12/5
Про участь у семінарі начальників служб у 
справах дітей (13-15.06.2012)

97
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

04663/08-20 Лист01-3211/33
Про фінансування пільг та субсидій 

98
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04664/08-24 Лист01-3211/33
Про рейдерські заходи та штучне банкрутство до 
КП "Бердянськводоканал"

99
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Енергодарський міськвиконком

04681/08-36 Лист02-35/2238
Про відрядження на першу сесію "Академії 
лідерства" Наумичева І.М. (11-13.06.2012)

100
05.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Запорізький міськвиконком

04631/08-22 Лист01-19/01485
Про фінансовий стан КП "Водоканал"

101
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04635/08-22 Лист01-36/01479
Про проведення наради щодо ситуації на КП 
НВК "Іскра"

102
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04636/08-32 Лист01-32/01478
Про доцільність замовлення послуг з 
розмежування земель державної та комунальної 
власності у 2012 році

103
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

04591/08-21 Рішення18
ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Про передачу в оперативне управління КП 
"Оріхівський комунальник" автомобільних доріг 
міста Оріхова

104
12.03.2012від

№
від 06.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Бердянська міська рада

10
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04639/08-21 Лист01-3148/37
Про банкрутство Комунального 
автотранспортного підприємства 
"Бердянськспецтранс"

105
01.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

04465/08-17 Рішення7
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів у 2012 році, 
затвердженого рішенням обласної ради від 
23.02.2012 №14 зі змінами та доповненнями

106
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04466/08-17 Рішення8
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми забезпечення законності, 
правопорядку прав людини в установах 
виконання покарань та слідчих ізоляторах на 
2011-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 31.03.2011 №6 (зі змінами та 
доповненнями)

107
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

04467/08-17 Рішення12
Про затвердження розпорядження голови 
обласної ради від 07.05.2012 №58-р "Про 
внесення доповнень до розпорядження голови 
обласної ради від 23.03.2012 №42-р "Про 
проведення обласного огляду - конкурсу на 
краще упорядкування меморіалів, пам`ятників, 
братських могил та інших місць поховань 
загиблих захисників Вітчизни у роки Великої 
Вітчизняної війни, затвердженого рішенням 
обласної ради від 29.03.2012 №13

108
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04468/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)4
Про Програму забезпечення Запорізької області 
продовольчим зерном та борошном на 2012 рік

109
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

04473/08-17 Рішення14
Про внесення змін до Програми сприяння 
розвитку інформаційної галузі області на 
2011-2015 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24.02.2011 №15

110
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання інформаційних технологій

04474/08-17 Рішення13
Про внесення змін до Програми розвитку 
культури Запорізької області на 2008-2012 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
29.11.2007 №10 (зі змінами)

111
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04475/08-17 Рішення5
Про Програму реалізації проекту "Створення і 
розвиток Запорізької регіональної електронної 
мережі інформаційних ресурсів "Електронна 
влада"

112
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

11
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04534/08-17 Рішення36
Про звернення депутатів Запорізької обласної 
ради до Верховної Ради України, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад 
стосовно підтримки та невідкладного розгляду і 
прийняття проекту Закону України "Про засади 
державної мовної політики"

113
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання організаційної роботи

04560/08-17 Рішення3
Про Програму з охорони, збереження та 
розвитку об'єктів культурної спадщини, що 
знаходяться у комунальному закладі 
"Василівський історико-архітектурний 
музей-заповідник "Садиба Попова" ЗОР на 
2012-2016 роки  

114
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04563/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про затвердження регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки

115
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

04569/08-17 Рішення6
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, 
модернізації об`єктів інфраструктури, 
соціально-культурного та екологічного 
призначення по Запорізькій області на період до 
2016 року, затвердженої рішенням обласної ради 
від 27.09.2011 №4, зі змінами та доповненнями 

116
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

04570/08-17 Рішення11
Про внесення змін та доповнень до Програми з 
проведення нормативної грошової оцінки земель 
у Запорізькій області на 2008-2012 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
06.06.2008 №4 зі змінами

117
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04595/08-17 Рішення15
Про внесення змін і доповнень до рішення 
облради від 29.12.2011 № 3 "Про обласний 
бюджет на 2012 рік" (зі змінами та 
доповненнями)

118
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04603/08-17 Протокольне рішенняб/н
Про перевірку об'єктивності суддівства у матчі 
ФК "Севастополь" - ФК "Металург", який 
відбувся 25.05.2012

119
31.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

04688/08-17 Лист01-26/0524
Про використання у 2012 році коштів субвенцій 
з держбюджету місцевим бюджетам

120
08.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

04481/08-24 Лист09.1-01/67-1075
Про участь у програмі кредитування 
будівництва житла

121
29.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

12
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04584/08-46 Лист32-05/101-2012
ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 
Про пакет документів від забудовників

122
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

Бердянський прикордонний загін

04576/08-44 Лист231/2212
Про можливість роздуковувати імміграційні 
картки

123
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання мобіліцаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

ВАТ "Запоріжгаз"

04479/08-22 Лист15/3595
Про погашення заборгованості

124
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Господарський суд

04667/08-43 Лист21/140/08
Про розгляд справи щодо припинення 
повноваження ліквідатора ВАТ "Шляхмаш" 
Кірічка В.А.

125
05.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

Завод "Іскра"

04566/08-22 Лист813-23/126юр.
Про вирішення проблеми розрахунків за 
спожиту теплову енергію з Концерном "Міські 
теплові мережі"

126
05.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04585/08-22 Лист122/12-01
Про заборгованість за спожиту електроенергію 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

127
06.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція залізничних перевезень

04690/08-22 ЛистДНМІ-02-53/594
ПРО НАРАДУ 12.06.2012

128
08.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

04469/08-22 Лист1753
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок про закупівлю та 
реалізацію скрапленого газу

129
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04483/08-35 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ 
Про відкриття нового маршруту у перевезенні 
дітей-інвалідів 

130
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

04526/08-22 Лист93/1
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

131
25.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04535/08-22 Лист06/281
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

132
05.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04537/08-22 Лист164
ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

133
05.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

13
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04538/08-22 Лист48
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

134
05.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04539/08-32 Лист1275
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про виконання робіт з проведення нормативно 
грошової оцінки земель

135
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04550/08-22 Листб/н
НЕПРИБУТКОВА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "АГРОБУМ"
Про Агрофорум-2012 (08-10.06.2012)

136
06.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04552/08-22 ЛистПЧ-04/307
"ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" СЛУЖБА КОЛОНІЇ 
КАХОВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про участь у роботі комісії з огляду залізничних 
переїздів по Зап. обл. Каховської дистанції колії 
(07.06.2012)

137
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04601/08-22 Лист12-3-17А-234
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни станом на 
06.06.2012

138
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04640/08-22 Лист211/1
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
"ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ ЗАПОРІЖЖЯ-2"
Про закриття автомобільного руху на 
залізничному переїзді через під'їзну колію №21 
по ст. Оріхівська

139
05.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04655/08-22 Листб/н
ФОП СОПІЛЬНЯК Ю.В.
Про затвердження паспорту автобусного 
маршруту на перевезення пасажирів

140
07.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04656/08-22 Листб/н
ТОВ "АТП АСА"
Про затвердження паспорту автобусного 
маршруту на перевезення пасажирів

141
07.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04683/08-22 Лист99
ТОВ СПУТНИК
Про електрозабезпечення ТОВ Спутник та ТОВ 
"Люкс Техно"

142
05.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04686/08-20 Лист94-ф
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА 
ЗБРОЙНИХ СИЛ
Про фінансування організації

143
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші кореспонденти

14
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Адресат
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короткий зміст
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04602/08-21 Лист19/606
ПП "РЕГІОН ОФІС ЦЕНТР"
Про питання щодо нерухомого майна 

144
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

04644/08-37 Лист128/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Дудниченко К.В. (інші)

145
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04679/08-24 Лист185/02
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ"
Про проведення зустрічі

146
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Інші об'єднання, обласні організації, установи

04574/08-27 Лист82
СПІЛКА КОЗАКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ 
УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО ЗАПОРІЗЬКЕ"
Про надання автобуса для перевезення делегації 
козаків (15.06.2012) 

147
01.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

04629/08-34 Листб/н
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 
ЧОРНОБИЛЯ"
Про мітинг потерпілих та постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи

148
07.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

КП "Запорізький титано-магнієвий  комбінат"

04677/08-37 Лист09/24-2248
Про нагородження Солодовника В.І.

149
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Облпрокуратура

04633/08-41 Лист27-р
Про звернення Вишняк Н.В. щодо надання 
послуг маршрутним таксі № 161 "Запоріжжя-І - 
смт. Малокатеринівка"

150
01.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Правові питання

Облпрофрада

04673/08-37 Лист01-19/163
Про вручення нагород переможцям конкурсу за 
найкращий колективний договір

151
08.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Облсанепідстанція

04606/08-37 Лист01-112/1764
Про нагородження Зикіна О.В. (інші)

152
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Партії та громадські об'єднання

04556/08-38 Лист01/06
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
Про надання правової допомоги

153
01.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

Служба автодоріг у Запорізькій області

04674/08-32 Лист11-1/1191
Про вирішення питання щодо отримання 
дозволу на вирубку лісонасаджень

154
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Установи культури

15
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Адресат
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короткий зміст
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04463/08-27 Лист384
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК ХОРТИЦЯ
Про участь у виставці "Зброя козацьких часів" 
(05.06.2012)

155
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Установи охорони здоров'я

04675/08-28 Лист01-15/1562
КУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 
ЕКСТРЕНОЇ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ М.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про запрошення на святкові заходи

156
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Охорона здоров'я

Учбові заклади

04472/08-37 Лист35-132/2092
Про присвоєння стипендії голови Запорізької 
ОДА Касьяненку Є.М.

157
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04605/08-24 Лист14-11/27
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про проект капітального ремонту будівлі 
університету

158
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

04630/08-26 Лист1238
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію 11.10.2012

159
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Освіта і наука

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

04491/08-15 Лист03-01/1516
(І.Акімова) Про лист НДУ Ю.Кармазіна щодо 
виробничих відходів в ДП "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат"

160
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04567/08-15 Лист04-01/450
ПРО НАРАДУ 11.06.2012

161
06.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання організаційної роботи

04611/08-15 Лист03-01/1573
(І.Акімова) Про індикативні показники щодо 
збільшення площі природно-заповідного фонду 
у період до 2015 року

162
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04657/08-15 Лист03-01/1612
Про засідання Наглядової ради національного 
проекту "Нове життя" (12.06.2012)

163
07.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Охорона здоров'я

Президент України

04613/08-02 Указ372/2012
Про відзначення державними нагородами 
України з нагоди Дня захисту дітей 

164
01.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04661/08-15 Лист51-01/245
(О.Лукаш) Про забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування

165
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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Василівська райдержадміністрація

04643/08-37 Лист01-46/973
Про нагородження Артеменко Н.С

166
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04646/08-37 Лист01-46/961
Про нагородження Бахмут Н.М. (інші)

167
01.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04652/08-37 Лист01-38/975
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Баші А.Ф.

168
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Веселівська райдержадміністрація

04589/08-36 Лист01-01-31/0524
Про погодження звільнення Бовкун С.Б.

169
06.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Вільнянська райдержадміністрація

04533/08-37 Лист01-15/0918
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Янковській В.В.

170
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04553/08-37 Лист01-15/0879
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Клименко Л.С.

171
24.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04554/08-37 Лист01-15/0877
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Курченко М.М.

172
24.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04555/08-37 Лист01-15/0876
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Івановій О.В.

173
24.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04568/08-37 Лист01-15/0907
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Тодощак Г.В.

174
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Заводська райадміністрація

04596/08-37 Лист01-11/496
Про нагородження Шабали А.Г.

175
30.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04658/08-37 Лист01-11/507
Про присвоєння почесного звання України  
Зубову В.І., Дем`яновському С.І., 
Соколянському М.П.

176
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Мелітопольська райдержадміністрація

04470/08-37 Лист03-02/28-к
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Агошковій В.І., Антошкіній 
В.О., Москаленко Н.П.

177
25.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04471/08-37 Лист03-02/29-к
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Циганковій В.В.

178
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04642/08-22 Лист01-34/334
Про перевезення пасажирів на території 
Мелітопольського району

179
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

17
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04651/08-37 Лист03-02/30-к
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Дзюбан О.Я., Лайковій Г.В., 
Лайковій Н.І.

180
31.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Михайлівська райдержадміністрація

04547/08-36 Лист03-12/0344
Про погодження звільнення Руденка О.І.

181
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04571/08-36 Лист03-12/0344
Про погодження звільнення Руденка О.І.

182
01.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Новомиколаївська райдержадміністрація

04645/08-37 Лист01-38/1670
Про нагородження Головка А.Г.

183
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Оріхівська райдержадміністрація

04653/08-32 Лист01-33/812
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

184
25.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Пологівська райдержадміністрація

04527/08-36 Лист01-35/765
Про погодження звільнення Заверухи В.М.

185
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приморська райдержадміністрація

04665/08-24 Лист01-32/782
Про припинення стягнення штрафних санкцій з 
Приморського орендного виробничого 
управління ЖКГ

186
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Чернігівська райдержадміністрація

04577/08-20 Лист01-11/0495
Про включення проекту "Капітальний ремонт по 
заміні вікон, дверей, утепленню фасаду 
Чернігівської школи " на фінансування за 
рахунок цільових екологічних (зелених) 
інвестицій 

187
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04586/08-36 Лист01-11/0510
Про погодження продовження повноважень 
Манича В.О.

188
05.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Якимівська райдержадміністрація

04528/08-20 Лист01-07/26/0796
Про виплату грошової допомоги

189
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

04529/08-37 Лист01-07/26/0789
Про нагородження Бохона І.М.

190
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04530/08-37 Лист01-07/26/
Про присвоєння Почесного звання Кононіхіній 
І.І.

191
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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04531/08-37 Лист01-07/26/
Про нагородження Андраша О.М.

192
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04532/08-37 Лист01-07/26/0788
Про присвоєння Почесного звання Склярову 
В.Г. 

193
30.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04647/08-37 Лист01-07/26/0792
Про нагородження Малєєва І.В.

194
30.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04648/08-37 Лист01-07/26/
Про нагородження Петрик Л.В.

195
30.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04649/08-37 Лист01-07/26/0790
Про нагородження Товстоного Т.О.

196
30.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

04650/08-37 Лист01-07/26/0789
Про нагородження Морозової В.С.

197
30.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

04687/08-21 Лист01-42/251
Про надання інформації підприємствами БТІ

198
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Сільські та селищні Ради народних депутатів

04685/08-20 Лист690
Про відсутність фінансування 

199
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції

04544/08-43 Лист3632/05
Про надання кандидатури до складу 
регіонального відділення Секретаріату 
Урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини у Зап. обл. 

200
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

04592/08-36 Лист3659/07
Про звільнення Хижняк В.А.

201
01.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

04668/08-26 Лист3806/03/6
Про правову освіту населення

202
07.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Освіта і наука

Державна податкова адміністрація

04482/08-37 Лист249/9/04-110
Про нагородження Вагилевич А.А., Горбатюк 
А.В.

203
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

04477/08-37 Лист08-09-15-15/550
Про нагородження Плющій І.М., Олійника Ю.О. 

204
01.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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04634/08-20 Лист02-02-15-15/566
Про питання внутрішнього контролю та аудиту 

205
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізька митниця

04676/08-37 Лист07-01-15-22/617
Про нагородження Ніконової Т.В.

206
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Інші територіальні обласні органи

04593/08-34 Лист11/2-1/2436
ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У ЗАП. ОБЛ.
Про внесення змін до складу комісії 

207
05.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

04594/08-34 Лист11/2-1/2435
ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У ЗАП. ОБЛ.
Про включення до складу комісії Юдицького 
Ф.Л.

208
05.06.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Управління внутрішніх справ

04598/08-41 Лист12/649
Про виділення коштів на придбання пального 
для службового автотранспорту

209
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Правові питання

04599/08-41 Лист8/1-410
Про проведення спільної наради з питань 
забезпечення охорони громадського порядку й 
безпеки громадян під час проведення 
футбольних матчів

210
01.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Правові питання

Управління екології та природних ресурсів в області

04680/08-32 Лист694/07
Про розгляд і затвердження лімітів на утворення 
та розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

211
05.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління Служби безпеки України

04525/08-49 Лист59/19-52нт
Про матеріали до засідання Координаційної 
ради з правоохоронними органами області

212
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Управління майном, приватизація 

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне управління праці та соціального захисту населення

04565/08-35 Лист05/2-133
Про перенесення термінів проведення семінару

213
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Головне фінансове управління

04669/08-20 Лист07-03/1348
Про головного розпорядника коштів

214
08.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

20



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

04670/08-39 Лист21-46-920
Про передачу програмно-апаратних засобів 
ідентифікації

215
06.06.2012від

№
від 08.06.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України

04575/08-20 Лист15-08/768-7541
Про стан звітності щодо виконання зведених 
кошторисів за І квартал 2012 року

216
30.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна податкова служба України

04590/08-20 Лист1113/9/09-108
Про факт умисного ухилення від сплати збору на 
загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування

217
24.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна служба геології та надр України

04546/08-32 Листб/н
Про погодження прогнозних обсягів видобутку 
корисних копалин на 2013-2015 роки

218
05.06.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

04558/08-46 Лист2094/01/24-12
Про відселення і надання упорядкованого житла 
в місті Запоріжжі військовослужбовцям, які 
після розформування в/ч А-4320 військ 
Протиповітряної оборони залишилися мешкати 
у віддалених військових містечках № 68, 72, 74.

219
31.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

Державне агентство водних ресурсів України

04626/08-32 Лист2652/3/11-12
Про проведення науково-дослідної роботи з 
питання водопостачання населених пунктів 
півдня Запорізької області

220
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

04627/08-24 Лист2680/3/11-12
Про проведення спільної наради з питання 
водопостачання населених пунктів півдня 
Запорізької області

221
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

04545/08-22 Лист115-01/13/5-12
Про норми питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів 

222
29.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

04600/08-22 Лист108-01/10/5-12
Про Міжнародну конференцію 11-15.06.2012 у 
м. Алушта

223
25.05.2012від

№
від 07.06.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

04478/08-27 Лист9-1-801/26
НАЦІОНАЛЬНА РАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ
Про інформування населення щодо 
Українського  радіо

224
29.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг
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04632/08-24 Лист1921/02-08-07
Про стан оснащення підприємств комунальної 
теплоенергетики та житлового фонду засобами 
обліку теплової енергії

225
05.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Національне агентство України з питань державної служби

04608/08-36 Лист2701/82-12
Про проведення конкурсу на зайняття посад 
держслужби

226
06.06.2012від

№
від 07.06.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Рада національної безпеки і оборони України

04548/08-32 Лист927/5-6-8
Про стан функціонування єдиної державної 
системи запобігання та реагування на НС 
техногенного та природного характеру

227
31.05.2012від

№
від 05.06.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Фонд державного майна України

04583/08-43 Лист10-25-8025
Про апеляційну скаргу на рішення 
Господарського суду Зап. обл. за позовом В.о. 
Мелітопольського міжрайонного прокурора

228
28.05.2012від

№
від 06.06.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

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