
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.07.12 по 07.07.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05288/08-01 Закон України4908-VI
Про ратифікацію Конвенції Ради Європи 
підроблення медичної продукції та побічні 
злочини, що загрожують охороні здоров`я

1
07.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Охорона здоров'я

05289/08-01 Закон України4881-VI
Про внесення зміни до статті 2 Закону України 
"Про здійснення державних закупівель" щодо 
закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для 
реалізації проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

2
05.07.2012від

№
від 02.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

05299/08-01 Закон України4884-VI
Про внесення зміни до Закону України "Про 
розвиток літакобудівної промисловості " щодо 
державної підтримки збуту авіаційної техніки 
вітчизняного виробництва

3
05.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05300/08-01 Закон України4834-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо удосконалення деяких податкових 
норм

4
24.05.2012від

№
від 02.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05301/08-01 Закон України4901-VI
Про гарантії держави щодо виконання судових 
рішень

5
05.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

05302/08-01 Закон України4888-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
затвердження Загальнодержавної програми 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та підтримки 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 
роки"

6
05.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Охорона здоров'я

05303/08-01 Закон України4911-VI
Про внесення змін до статті 1 Закону України 
"Про збір на обов`язкове державне пенсійне 
страхування"

7
07.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05466/08-01 Закон України4914-VI
Про внесення змін до статті 11 Закону України 
"Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 
щодо сидру і перрі (без додання спирту)

8
07.06.2012від

№
від 06.07.12
№



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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05467/08-01 Закон України4913-VI
Про внесення зміни до Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" щодо сфери 
застосування цього Закону

9
07.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

05468/08-01 Закон України4874-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення гарантій незалежності 
суддів

10
05.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Правові питання

05469/08-01 Закон України4875-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо рекомендаційних переліків 
структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій

11
05.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05470/08-01 Закон України4912-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
державні гарантії відновлення заощаджень 
громадян України"

12
07.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05471/08-01 Закон України4950-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення адміністративної 
відповідальності за порушення правил руху 
через залізничні переїзди та перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом

13
07.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05472/08-01 Закон України4955-VI
Про внесення змін до статті 259 Кримінального 
кодексу України щодо посилення 
відповідальності за завідомо неправдиве 
повідомлення про загрозу безпеці громадян

14
07.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Правові питання

05473/08-01 Закон України4904-VI
Про ратифікацію Конвенції про міжнародні 
майнові права на рухоме обладнання та 
Протоколу до Конвенції про міжнародні майнові 
права на рухоме обладнання з питань 
авіаційного обладнання

15
06.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05474/08-01 Закон України4909-VI
Про Загальнодержавну цільову програму 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2013-2017 роки

16
07.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Депутати Верховної Ради України

05290/08-10 Депутатське звернення04-04/5-501
НДУ СИМОНЕНКО П.М.
Про звернення мешканців с.Нововолодимирівка 
Михайлівського р-ну щодо газифікації села

17
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05291/08-10 Депутатське звернення314/110
НДУ ПРОКОПЧУК Ю.В.
Про чисельність та фінансування всеукраїнських 
ветеранських організацій

18
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

2



№
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05292/08-10 Депутатське звернення204/02-1730
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Лахно Т.М. щодо надання 
матеріальної допомоги

19
06.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

05293/08-10 Депутатське звернення204/02-1766
НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення мешканців гуртожитків, які 
належать ЗАТ "Бердянськбуд" щодо порушення 
їх житлових прав

20
06.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

05503/08-36 Лист369/2012
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Про набор аспірантів на навчання до Академії

21
03.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Громадські об'єднання

05349/08-38 Лист14
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"НОВОПРАВІЄ"
Про співробітництво

22
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

05352/08-27 Лист86
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ 
ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ" 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ
Про проведення фестивалю пісні 
"Чорнобильські мотиви"

23
26.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05353/08-21 Лист12/28
ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ" ПОРАДА"
Про надання інформації по перевіркам 
представників прокуратури

24
02.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Інші кореспонденти

05310/08-24 Лист1-3/70
АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ 
ЄДИНОБОРСТВ
Про співробітництво

25
20.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05311/08-22 Лист1-3/53
АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ 
ЄДИНОБОРСТВ
Про співробітництво

26
28.05.2012від

№
від 02.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05312/08-27 Лист03/294
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник 
України"

27
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05315/08-27 Лист496
ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ 
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю 
"Азовські вітрила-2012"

28
20.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

3



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

05324/08-27 Лист902/5-06/05/р
НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З 
ПИТАНЬ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
Про захист суспільної моралі суб"єктами 
господарювання, які організовують та проводять 
видовищні заходи сексуального чи еротичного 
характеру

29
20.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05348/08-24 Лист14
СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції

30
18.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05351/08-37 Лист971
І СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕГІОН.ЦЕНТР 
ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ 
ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦЗ
Про нагородження Качкан В.Л. (інші)

31
25.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05366/08-33 Листб/н
МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ - II
Про проведення тренінгу

32
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05393/08-32 Лист39-07-12
ФОНД ІМЕНІ ФРІДРІХА ЕБЕРТА
Про проведення міжрегіонального семінару

33
03.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05407/08-22 Лист
ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про недопущення обмеження імпорту вугілля

34
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05415/08-33 Лист18/7
ТОВ УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ФІТОФЬЮЕЛЗ 
ІНВЕСТМЕНТЗ"
Про візит голландської бізнес-групи

35
02.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05417/08-28 Лист443
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
МТП
Про співробітництво з компанією Медичний 
Комплекс

36
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Охорона здоров'я

05437/08-20 Лист246/07
ТОВ РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО 
"ІВІ-РЕЙТІНГ"
Про залучення фінансування

37
від
№

від 05.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05450/08-25 Лист206-2015/вих
ДП "ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ"
Про проходження навчання у сфері державних 
закупівель

38
08.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

4
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05476/08-19 Лист1570
ФОНД ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Про надання інформації щодо розрахунку 
Індексу конкурентоспроможності регіонів 
України 2012

39
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

05495/08-24 Лист1242/10.1
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ
Про проведення навчальних семінарів

40
03.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05496/08-27 Лист890
МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ
Про експозицію ARSENALE 2012

41
03.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05499/08-32 Лист21/7
ТОВ ТПІ "ДОНТЕХПРОМ"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою

42
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05500/08-33 Листб/н
МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ГРОМАДУ - ІІ
Про конкурсну підтримку районних ресурсних 
центрів громад

43
04.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05501/08-33 Лист2012Н-023
ТОВ "АЛЛ БІЗ"
Про участь у семінарі

44
04.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Посольства

05421/08-33 Лист6152/14-200-125
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
ІНДІЯ
Про організацію бізнес-місії представників 
Запорізької області для зустрічей з 
представниками промисловості та ділових кіл 
Індії

45
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05519/08-33 Лист6132/18-200-740
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про товарообіг

46
21.06.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Суди

05483/08-43 Лист2а-0817/1970/11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Судова повістка за позовом Литвиненко В.П. 

47
11.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

05484/08-43 Лист22/91/10-9/25/10
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про постанову по справі до відповідача ПАТ 
"Мелітопольський компресор"

48
26.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

5
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05278/08-09 Доручення26196/1/1-12
(М.Азаров) ЗАСІДАННЯ ОРГКОМІТЕТУ 
03.07.2012
Про участь у засіданні Оргкомітету

49
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

05279/08-09 Доручення26376/1/1-12
(М.Азаров) Про проведення 05.07.2012 зустрічі 
з головами громадських рад

50
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

05280/08-09 Доручення26372/0/1-12
(М.Азаров) За результатами зустрічі з головами 
громадських рад при центральних і місцевих 
органів виконавчої влади 14.06.2012

51
02.07.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

05281/08-09 Доручення26724/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про відзначення 16-ї річниці 
Дня конституції України

52
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05282/08-09 Доручення24991/1/1-12
(В.Хорошковський) До листа Комітету ВРУ з 
питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи
Про проблеми будівництва малих ГЕС у гірській 
місцевості

53
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05283/08-09 Доручення23470/1/1-12
(В.Хорошковський) Про передачу майна ДП 
"Аеропорт-Бердянськ" у власність 
територіальної громади м. Бердянськ

54
30.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

05284/08-09 Доручення13536/5/1-12
(В.Хорошковський) Про фінансування заходів 
соціально-економічного розвитку малих міст

55
30.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

05285/08-09 Доручення1-1/1541
(М.Азаров) Про врегулювання проблемних 
питань надання земельних ділянок для 
реалізації інвестиційних проектів

56
21.06.2012від

№
від 02.07.12
№

05286/08-09 Доручення16619/3/1-12
(В.Хорошковський) Про проблемні питання 
функціонування міського електричного та 
автомобільного транспорту

57
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05287/08-09 Доручення
(Ю.Аністратенко) Про розвиток 
природно-заповідної справи в Україні

58
від
№

від 02.07.12
№

05373/08-09 Доручення27150/0/1-12
(М.Азаров) Про підготовку наради з питань 
розвитку зрошуваного землеробства

59
03.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

05374/08-09 Доручення25692/1/1-12
(С.Тігіпко) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

60
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

05375/08-09 Доручення16360/17/1-12
(С.Тігіпко) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

61
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати
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05376/08-09 Доручення25323/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про фінансування 
будівництва тепломережі для ДНЗ "Запорізький 
професійний ліцей залізничного транспорту"

62
02.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05377/08-04 Витяг з протоколуВП 48
(М.Азаров) 7.3. Рішення з окремих питань щодо 
інформування громадськості про порядок 
одержання фізичними особами спеціальної 
бюджетної дотації за утримання та збереження 
молодняку ВРХ

63
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

05378/08-04 Витяг з протоколуВП 48
(М.Азаров) 7.1.Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення збирання 
сільгосптоваровиробниками  ранніх зернових і 
зернобобових культур

64
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

05379/08-04 Витяг з протоколуВП 48
(М.Азаров) 7.2.ышення з окремих питань щодо 
роз"яснювальної роботи стосовно умов участі 
громадян у Програми здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

65
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05380/08-03 Розпорядження411-р
Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми розвитку державної служби на період 
до 2016 року

66
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05381/08-03 Постанова590
Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми забезпечення пожежної 
безпеки на 2012-2015 роки

67
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

05382/08-03 Постанова583
Про державне замовлення на підготовку 
фахівців, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, на підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) 
для державних потреб у 2012 році

68
17.05.2012від

№
від 04.07.12
№ Освіта і наука

05408/08-09 Доручення24651/10/1-12
(М.Азаров) Про депутатський запит НДУ 
Алексєєва І.В. щодо поводження з твердими 
побутовими відходами

69
03.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05409/08-09 Доручення2446/11/1-12
(В.Хорошковський) Про декларування доходів 
державними службовцями за 2012 рік

70
02.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05465/08-09 Доручення14941/62/1-12
(С.Тігіпко) Про термомодернізацію об"єктів

71
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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05505/08-03 Постанова599
Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для пільгового кредитування юридичних осіб, у 
тому числі об"єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, для проведення 
реконструкції, капітального та поточного 
ремонту об"єктів ЖКГ

72
31.05.2012від

№
від 07.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05506/08-03 Постанова602
Про затвердження Порядку визначення 
генеральних замовників та взаємодії замовників 
з генеральними замовниками за рамковими 
угодами

73
07.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

05507/08-03 Постанова603
Про особливості виконання рамкових угод 

74
04.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

05508/08-03 Постанова604
Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті за 
програмою "Облаштування багатоквартирних 
будинків сучасними засобами обліку і 
регулювання води та теплової енергії"

75
23.05.2012від

№
від 07.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05509/08-04 Витяг з протоколуВП 50
(М.Азаров) 6.1. Рішення з окремих питань щодо 
погодження списку кадрового резерву

76
04.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05510/08-09 Доручення25696/1/1-12
(В.Хорошковський) Про надання платних послуг 
посередницьким структурам

77
04.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

05511/08-09 Доручення27116/1/1-12
(М.Азаров) ГОЛОВА ВРУ ЛИТВИН В.М.
Про звернення Попчук Г.М. щодо надання 
допомоги в придбанні житла

78
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

05512/08-09 Доручення14712/6/1-12
(К.Любченко) Про формування кадрового 
резерву

79
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05513/08-09 Доручення3555/12/1-12
(В.Хорошковський) Про фінансову підтримку 
КП "НВК "Іскра"

80
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05514/08-09 Доручення27368/1/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про звернення ГО інвалідів 
Комунарського району "Реабін-Січ" щодо 
підтримки громадських організацій

81
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

05388/08-36 Лист78/17
КОРПОРАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ШОВК"
Про заключення контракту з Сергієнко Т.А.

82
20.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

8
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05341/08-23 Лист37-14-3-11/1153
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 05.07.2012
Про державну підтримку галузі тваринництва

83
03.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

05386/08-23 Лист37-13-1-11/1159
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 06.07.2012 
Про  проведення жнив

84
03.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05327/08-19 Лист2812-04/24272-0
Про проведення засідання міжвідомчої робочої 
групи

85
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

05404/08-19 Лист2811-04/24267-0
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
утворення Координаційної міжвідомчої комісії з 
питань регіонального розвитку"

86
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

Міністерство культури

05323/08-27 Лист1274/7/14-12
Про заходи з відзначення 190-рісся з дня 
народження Юрія Шкрібляка

87
14.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05360/08-27 Лист22-1268/43
Про відзначення 360-річчя з часу битви під 
Батогом

88
29.05.2012від

№
від 03.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05516/08-27 Лист1785/7/13-12
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 16-ї річниці Конституції України

89
27.06.2012від

№
від 07.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05517/08-27 Лист610/7-1/15-12
Про плани заходів І.Стравінського, 
С.Крушельницької, Г.Хоткевича

90
06.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій

05316/08-20 Лист03-6046/161
Про фінансування заходів щодо забезпечення 
непрацюючого населення засобами радіаційного 
та хімічного захисту

91
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05385/08-34 Лист03-6087/172
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
соціальної програми переоснащення 
пожежно-рятувальних підрозділів 
Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту та відновлення місцевої пожежної 
охорони на період 2013-2019 роки" 

92
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

05403/08-34 Лист02-6257/162
Про надання інформації щодо запобіганню 
виникненню пожеж, попередженню травм і 
загибелі дітей під час пожеж

93
04.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

05307/08-37 Лист1/11-10223
Про присвоєння почесного звання Зарві В.А., 
Чулковій Л.О.

94
22.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

9



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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Міністерство охорони здоров'я

05333/08-28 Лист18.5168/13-04/4
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.07.2012
Про участь у селекторній нараді

95
02.07.2012від

№
від 02.07.12
№ Охорона здоров'я

05334/08-28 Лист10.03.67/1803/44
Про надання інформації щодо додаткової 
потреби в коштах

96
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Охорона здоров'я

05335/08-28 Лист10.03.67/1802/44
Про надання інформації щодо додаткової 
потреби в коштах на виплату заробітної плати

97
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Охорона здоров'я

05458/08-28 Лист04.04.42/2103
Про надання інформації щодо кількості дітей 
хворих на дитячий церебральний параліч

98
14.06.2012від

№
від 06.07.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05296/08-24 Лист7/18-10576
Про надання інформації щодо розгортання 
будівництва доступного житла в Україні

99
27.07.2012від

№
від 02.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05297/08-46 Лист8/10-1582-12
Про звернення НДУ Яценюка А.П. щодо 
покращення житлових умов родини Снігур С.В.

100
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

05320/08-24 Лист7/10-10405
Про забезпечення безпечної експлуатації 
будинків

101
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05321/08-24 Лист7/17-10322
Про перелік об"єктів житлового будівництва

102
23.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05322/08-24 Лист7/17-10382
Про деякі питання професійної атестації 
відповідальних виконавців окремих видів робіт 
(послуг), пов"язаних зі створенням об"єктів 
архітектури

103
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05328/08-24 Лист7/17-10359
Про здешевлення вартості іпотечних кредитів 
для забезпечення доступним житлом громадян

104
23.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05329/08-22 Лист105
від
№

від 02.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05340/08-24 Лист8/11.3-282-12
Про надання інформації щодо введення в 
експлуатацію об"єктів за програмою "Питна 
вода України"

106
26.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05391/08-24 Лист7/20-10711
Про організацію взаєморозрахунків з погашення 
заборгованості з різниці в тарифах

107
02.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05405/08-24 Лист7/17-9681
Про форму звіту про використання коштів для 
часткової компенсації процентів

108
05.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10
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05411/08-24 Лист7/6-10861
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 10.07.2012
Про участь у селекторній нараді

109
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05424/08-33 Лист7/12-10752
Про надання інформації щодо 
українсько-казахського співробітництва

110
02.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05440/08-24 Лист8/20-850-12
Про надання інформації щодо кількості 
підприємств ЖКГ

111
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05490/08-24 Лист7/20-10967
НАРАДА 11.07.2012
Про участь у нараді

112
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05492/08-38 Лист7/13-10977
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні"

113
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

05494/08-24 Лист7/15-10947
Про надання інформації щодо будівельних 
організацій, які виконують будівельно-монтажні 
роботи на території регіону

114
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

05298/08-35 Лист375/0/5-12/18
Про проведення 16-18.07.2012 тренінгу

115
22.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

05326/08-35 Лист6756/0/14-12/01
Про виплати підвищень до пенсій

116
21.06.2012від

№
від 02.07.12
№

05343/08-29 Лист7078/0/14-12/56
Про погодження проекту Закону України "Про 
внесення змін до статті 34 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні"

117
02.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Міністерство фінансів

05325/08-20 Лист31-05040-14-8/1
Про укладання договорів на закупівлю товарів, 
робіт і послуг за бюджетні кошти

118
21.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05371/08-20 Лист31-01130-03-5/1
Про відзначення 21-ї річниці незалежності 
України

119
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство юстиції

05436/08-27 Лист10.2-14/65
Про надання інформації щодо передплати 
бюлетеня "Офіційний вісний України"

120
27.06.2012від

№
від 05.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

11



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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05416/08-27 Лист01-3746/49
Про узгодження святкування Дня флоту України 
в м.Бердянськ 

121
02.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Енергодарський міськвиконком

05459/08-36 Лист02-30/2613
Про відрядження Наумичева І.М.

122
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Запорізький міськвиконком

05359/08-22 ЛистКО-0396-08
Про розгляд звернення Сердюк В.А.

123
20.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05413/08-24 Лист825
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ
Про порядок формування фактичної собівартості 
послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення

124
03.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05489/08-37 Лист01-38/01724
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Куст П.О. (інші)

125
06.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

05387/08-10 Депутатське звернення17
ДЕПУТАТ ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
МАРЧЕНКО Л.В.
Про незаконне нарахування ПрАТ 
"Василівкатепломережа" плати за надані 
послуги

126
02.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Мелітопольська міська рада

05313/08-21 Лист739/01-08
Про прийняття до комунальної власності 
житлового будинку по вул.Кірова,92

127
20.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

05370/08-17 Лист2285/01-13
Про включення до спільної власності 
територіальних громад району території 
колишнього військового містечка № 6

128
03.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжгаз"

05451/08-22 Лист15/4384
Про погашення заборгованості за спожитий 
природний газ

129
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

05487/08-22 Лист001-44у/4676
Про поліпшення розрахунків за спожиту 
електроенергію

130
06.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

12
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05419/08-27 Лист011-563
Про урочистості з нагоди святкування Дня 
металурга

131
02.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ВАТ "Мотор Січ"

05423/08-37 ЛистУКПиИП/23941
Про нагородження Тишкова Ю.М. (інші)

132
05.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05455/08-22 ЛистУКПиИП-24102
Про програму створення вертольота 
вітчизняного виробництва

133
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

05482/08-22 Лист9-41/2052714
Про недопущення введення обмежень на імпорт 
вугілля в Україну

134
04.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Галузеві обкоми профспілок

05395/08-37 Лист105
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Про нагородження Зємки Е.Г.

135
02.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

05457/08-22 Лист04-90-890
Про договір на надання послуг поштового 
зв"язку

136
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05318/08-22 Листб/н
КП "ВОДОПРОВІДНИК"
Про включення питання погашення 
заборгованості до порядку денного обласної 
комісії

137
02.07.2012від

№
від 02.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05350/08-22 Лист289
ТОВ "ПРИМОРСЬКЕ ОРЕНДНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про узгодження обсягу заборгованості

138
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05356/08-22 Листб/н
ТОВ "АТП АСА"
Про затвердження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

139
03.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05357/08-21 Лист50/22-3
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 23 
ЖОВТНЯ"
Про списання майна

140
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

05390/08-32 Лист754
ПрАТ "ІСКОЖ-2000"
Про проведення публічного обговорення

141
03.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

13
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05396/08-32 Лист18
ДП ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД 
БУДМАТЕРІАЛІВ" "МИРНЕ"
Про моніторинг господарської діяльності

142
02.07.2012від

№
від 04.07.12
№

05397/08-22 Лист20
ТОВ "ОМЄГА-ГРУП 2000"
Про обстеження промислового майданчика

143
03.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05398/08-22 Лист06/316
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки 

144
04.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05399/08-24 Лист1098
ТОВ "ТОКМАК ТПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

145
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05406/08-24 Лист406
ЯКИМІВСЬКЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

146
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05412/08-22 Лист1/06-01-549
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ВГО 
"ВААП"  ВАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про внесення змін до Закону України "Про 
автомобільний транспорт"

147
02.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05414/08-24 Лист508
ОРЕНДНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

148
03.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05425/08-22 Лист04/07/1
ПрАТ "МАГІСТРАЛЬ ПЛЮС"
Про надання тимчасового дозволу на 
перевезення пасажирів

149
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05426/08-22 Лист04/07/1
ПрАТ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про надання тимчасового дозволу на 
перевезення пасажирів

150
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05439/08-22 Лист05/07-1
ТОВ "ТЕРРАСТРОЙІНВЕСТ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

151
05.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05444/08-22 Лист26
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

152
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

14
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05445/08-22 Лист52
ПРАТ "МАГІСТРАЛЬ ПЛЮС"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

153
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05446/08-22 Лист26
ПП ГУБКО 
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

154
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05447/08-22 Лист22
ПАТ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

155
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05448/08-22 Лист71
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

156
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05452/08-22 Лист1402
ДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про фінансування діяльності підприємства 

157
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05477/08-22 Лист27
ПП ГУБКО
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

158
06.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05478/08-22 Лист27
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

159
06.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05479/08-22 Лист27
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про узгодження паспортів автобусних 
маршрутів на перевезення пасажирів

160
06.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

05365/08-22 Лист1925
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідок на скраплений газ

161
02.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05394/08-22 ЛистЕЕр-4/295
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВСП 
"ЕНЕРГОЗБУТ"
Про відключення від електропостачання

162
03.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05400/08-24 Лист985
КП "ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

163
02.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05401/08-24 Лист587
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

164
04.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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05402/08-32 Лист36
ПП "АГРОВОДРЕСУРС"
Про надання земельної ділянки

165
03.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05422/08-32 Листб/н
ГУРІН В.В.
Про вирішення питання продажу земельної 
ділянки

166
05.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05435/08-27 Лист05-07/604
ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про погашення заборгованості за друк газети 
"Запорізька правда"

167
05.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05441/08-22 Лист06-25/765
ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ
Про зниження надійності електропостачання

168
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05456/08-22 Лист12-3-17А-273
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни станом на 
02.07.2012

169
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05480/08-22 Листб/н
ТОВ "ПОЧЕРК"
Про забезпечення пожежним БК "Лейтенант 
Шмідт"

170
04.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05486/08-20 Лист262
КЗ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ" ЗОР
Про виділення коштів

171
06.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05488/08-21 Лист854
Про включення до складу робочої групи

172
06.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

05502/08-24 Лист08/05/570
КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА "КУРОРТ"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

173
05.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05515/08-22 Листб/н
ФОП ЧЕРДАКЛІЄВ Д.П.
Про затвердження паспорту маршруту

174
07.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Обласний центр зайнятості

05497/08-37 Лист1966/17
Про нагородження Шульги М.Ф.

175
03.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Облпрофрада

05369/08-37 Лист01-19/180
Про нагородження Бєлих Т.С. (інші)

176
03.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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ОКП "Запоріжжяводоканал"

05362/08-24 Лист01/718
Про вирішення конфліктної ситуації з КП 
"Бердянськводоканал" БМР

177
02.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Партії та громадські об'єднання

05276/08-38 Лист143/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення 03.07.2012 засідання пленуму

178
26.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

05342/08-38 Лист137-А
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 
ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ
Про проведення зустрічі з головою ОДА

179
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

05355/08-38 Лист160
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВО 
"СВОБОДА"
Про використання наметів з партійною 
символікою

180
02.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

05432/08-26 Лист82
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І 
НАУКИ УКРАЇНИ
Про надання педагогічним працівникам 
державної гарантії

181
02.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Освіта і наука

Садівницькі товариства

05354/08-24 Лист02/7
ОСК "РАДУГА-1"
Про постачання питної води

182
02.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Служба автодоріг у Запорізькій області

05367/08-22 Лист10/1479
Про перелік доріг на яких внесені зміни щодо їх 
протяжності

183
22.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Суди

05389/08-43 Лист0870/6235/12
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття провадження в адміністративній 
справі за позовом Склярук А.В.

184
04.07.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

Установи охорони здоров'я

05304/08-37 Лист5109
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ" ЗОР
Про нагородження Орлянського В. (інші)

185
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Учбові заклади

05434/08-26 Лист01-11/339
ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ
Про передачу авіаційного двигуна

186
05.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Освіта і наука

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська ОДА
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05368/08-13 Лист1/32-3312
Про візит делегації області 12-13.07.2012

187
03.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05294/08-15 Лист04-01/527
Про зняття з контролю аб.2 та 3 ст.5 Указу 
Президента України від 24.11.2008 № 1073/2008

188
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

05337/08-15 Лист02-01/1415
(С.Льовочкін) Про проведення 04.07.2012 
прес-конференції Президента України 
В.Ф.Януковича

189
28.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05464/08-15 Лист04-01/545
(С.Скубашевський) Про забезпечення житлом 
медичних працівників

190
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

Президент України

05338/08-02 Указ418/2012
Про нагородження відзнакою Президента 
України - ювілейною медаллю "20 років 
незалежності України"

191
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05383/08-02 Указ417/2012
Про відзначення державними нагородами 
України з нагоди Дня Конституції України

192
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05504/08-02 Указ430/2012
Про відзначення 120-річчя від дня народження 
Олександра Довженка

193
03.07.2012від

№
від 07.07.12
№

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

05345/08-36 Лист742/01
Про погодження звільнення Іванової Т.В.

194
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Василівська райдержадміністрація

05347/08-22 Лист01-43/904
Про перевантаження електричних мереж в 
с.Приморське Василівського р-ну

195
22.05.2012від

№
від 03.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05358/08-22 Лист01-30/1077
Про розгляд питання електропостачання 
споживачів у с.Приморське Василівського 
району

196
25.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05428/08-37 Лист01-38/1043
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Стороженко Л.Д.

197
19.06.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05429/08-37 Лист01-38/1044
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Цендрі А.М.

198
19.06.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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05454/08-36 Лист01-46/1095
Про погодження стажування Зайцева В.І.

199
02.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Веселівська райдержадміністрація

05392/08-23 Лист01-01-12/0652
Про ситуацію на ДП "Дослідне господарство 
"Ізвєстіє" НААН

200
26.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Запорізька райдержадміністрація

05433/08-36 Лист38/2012-к
Про погодження призначення Чудеснової С.І.

201
05.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05475/08-24 Лист01-11/0885
Про водопостачання населених пунктів 
Запорізького р-ну

202
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05427/08-20 Лист01-01-13/1330
Про виділення коштів

203
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05430/08-36 Лист01-01-29/1265
Про погодження призначення Тарасової О.І.

204
22.06.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Ленінська райадміністрація

05308/08-37 Лист01-01-26/1073
Про нагородження Білоусова М.О., 
Слатвінського В.В.

205
21.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Оріхівська райдержадміністрація

05461/08-29 Лист01-11/949
Про оздоровлення дітей працівників АПК

206
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

05462/08-22 Лист01-10/950
Про корегування маршрутів руху пасажирських 
автоперевезень

207
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Пологівська райдержадміністрація

05518/08-37 Лист03-34/0779
Про нагородження П"ятигорця В.Б.

208
06.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приморська райдержадміністрація

05442/08-34 Лист01-33/0921
Про порушення пожежної безпеки під час 
виконання сільськогосподарських робіт

209
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

05443/08-35 Лист01-34/0923
Про погашення заборгованості з заробітної 
плати

210
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Розівська райдержадміністрація

05418/08-36 Лист01-07/0421
Про погодження звільнення Ткаченка О.О.

211
26.06.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Токмацька райдержадміністрація

19
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05361/08-36 Лист61-35/0636
Про погодження призначення Медведської А.В.

212
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Якимівська райдержадміністрація

05309/08-37 Лист01-07/26/0941
Про нагородження Бохона І.М.

213
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

05346/08-23 Лист01-13/471
Про цінову політику на молоко

214
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Кам'янсько_Дніпровська райрада

05453/08-10 Лист01/439
Про звернення депутатів райради щодо ситуації 
в сільському господарстві району

215
03.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

05481/08-20 Лист07-10.3/503-549
Про виконання умов Порядку надання субвенції 
з державного бюджету

216
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна податкова адміністрація

05319/08-45 Лист302/9/13-012
Про погодження заходів для включення до 
Плану взаємодії з місцевими органами влади з 
питань виконання рішення Ради регіонів

217
26.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання організаційної роботи

05363/08-20 Лист304/9/19-012
Про внесення змін до розпорядження від 
21.02.2011 №48

218
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05431/08-20 Лист315/9/17-141
Про сплату податку на доходи фізичних осіб

219
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Обласне управління лісового та мисливського господарства

05460/08-32 Лист01-08/817
Про погодження матеріалів на розгляд сесії 
облради

220
04.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Регіональне відділення Фонду державного майна

05305/08-37 Лист02-14-04361
Про нагородження Горьового М.А.

221
26.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05306/08-37 Лист02-14-04360
Про нагородження Мітенко І.В.

222
26.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

20



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

05314/08-21 Лист02-13-04293
Про повернення цілісного майнового комплексу 
бази відпочинку "Альбатрос" 

223
22.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Управління внутрішніх справ

05364/08-41 Подання62/834
Про усунення причин та умов, які сприяють 
самовільному залишенню неповнолітніми 
навчально-виховних закладів для неповнолітніх

224
27.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Правові питання

05372/08-41 Лист5/2287
Про проведення інвентаризації меліоративних 
систем

225
27.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Правові питання

Управління ДАІ

05344/08-41 Лист10/11-490
Про фінансування Програми

226
25.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Правові питання

Управління екології та природних ресурсів в області

05420/08-32 Лист833/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

227
03.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління Служби безпеки України

05317/08-41 Лист59/6/1/3-840нт
Про надання документів

228
26.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05332/08-41 Лист59/19/1-56нт
Про можливе протиправне використання 
медичних закладів

229
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Правові питання

05410/08-49 Лист5/1-408дск
Про конфліктну ситуацію навколо території 
Бердянського товариства рибалок-любителів 
"Рибак"

230
04.07.2012від

№
від 05.07.12
№ Правові питання

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05463/08-39 Лист21-38-1082
Про розміщення матеріалів передвиборної 
агітації

231
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

05331/08-21 Лист15-6-2-12/5726
Про надання кандидатури до складу комісії

232
22.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державна служба інтелектуальної власності України

05493/08-26 Лист2-6/4984
Про проведення ХІХ Міжнародної 
науково-практичної конференції 03-07.09.2012

233
27.06.2012від

№
від 07.07.12
№ Освіта і наука

Державна служба молоді та спорту України

21
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05277/08-29 Лист4-1/4097
ЗАСІДАННЯ ОРГКОМІТЕТУ 03.07.2012
Про участь у засіданні Оргкомітету

234
27.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

05330/08-29 Лист5.3/4017
Про проведення фінальних змагань 
Всеукраїнської спартакіади серед допризовної 
молоді

235
25.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

05384/08-47 Лист09/02/01-1842
Про надання інформації до Реєстру ІТС

236
26.06.2012від

№
від 04.07.12
№ Питання інформаційних технологій

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань

05336/08-28 Лист22/1841/Ал
Про надання інформації щодо реалізованих та 
запланованих заходів в регіоні

237
22.06.2012від

№
від 03.07.12
№ Охорона здоров'я

05449/08-28 Лист22/1983/Хн
Про участь у тренінгу 28-30.08.2012

238
05.07.2012від

№
від 06.07.12
№ Охорона здоров'я

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

05438/08-38 Лист1/06-1-413
Про участь і підтримку проекту "Школа 
демократії"

239
27.06.2012від

№
від 05.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

Державне агентство України з туризму такурортів

05491/08-27 Лист85/50/2-12
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження заходів щодо прискорення 
розвитку сільського туризму на 2012-2015 роки"

240
25.06.2012від

№
від 07.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05498/08-37 Лист3260/27/13
Про нагородження Кузьменко Н.І.

241
03.07.2012від

№
від 07.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Національне агентство України з питань державної служби

05295/08-36 Лист126/94/22-12
Про розроблення профілів професійної 
компетентності посад державної служби

242
20.06.2012від

№
від 02.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Рада національної безпеки і оборони України

05339/08-44 Лист1140/7-9-2
Про перелік завдань, визначених актами 
Президента України, які зняті з контролю

243
02.07.2012від

№
від 03.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

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