
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 16.07.12 по 20.07.12

Ф21-КА

№
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адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

05710/08-36 Листб/н
ЯРМОЩУК М.А.
Про погодження призначення Шинкаренка В.Л.

1
16.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

05886/08-01 Закон України5181-VI
Про схвалення рішення Президента України 
щодо направлення миротворчого контингенту 
для участі України у транскордонних операціях 
у рамках міжмісійного співробітництва між 
Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у 
Кот-д`Івуарі

2
06.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05887/08-01 Постанова5174-VI
Про зміну і встановлення меж міста Тячів 
Тячівського р-ну Закарпатської обл.

3
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

05888/08-01 Постанова5173-VI
Про присвоєння найменування населеному 
пункту Радомишльського р-ну Житомирської 
обл.

4
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05889/08-01 Постанова5171-VI
Про присвоєння найменування населеному 
пункту Мелітопольського р-ну Запорізької обл.

5
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

05890/08-01 Постанова5107-VI
Про відзначення 800-річчя міста Тлумача 
Івано-Франківської області

6
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05891/08-01 Постанова5050-VI
Про відзначення 150-річчя з дня народження 
Бориса Грінченка

7
04.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05892/08-01 Постанова5106-VI
Про відзначення на державному рівні 14 жовтня 
2012 року 360-річчя заснування Чортомлицької 
Запорозької Січі та вшанування пам`яті 
кошового отамана Івана Сірка

8
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05893/08-01 Постанова5118-VI
Про відзначення 150-річчя з дня народження 
вченого-кристалофізика Георгій Вульфа

9
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05894/08-01 Постанова5117-VI
Про відзначення 340-річчя з дня народження 
Пилипа Орлика

10
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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05895/08-01 Постанова5116-VI
Про відзначення 800-річчя заснування міста 
Городка Львівської області

11
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05896/08-01 Постанова5115-VI
Про відзначення 1000-річчя з дня заснування 
Свято-Усікновенського Лядівського скельного 
чоловічого монастиря

12
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05897/08-01 Постанова5114-VI
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
вченого-астрофізика Андрія Борисовича 
Сєверного

13
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05898/08-01 Постанова5113-VI
Про відзначення 100-річчя з дня народження 
Сабріє Ереджепової

14
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05899/08-01 Постанова5112-VI
Про відзначення 100-річчя від дня заснування 
смт Качі Нахімівського району м. Севастополя

15
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№

05900/08-01 Постанова5111-VI
Про відзначення 145-річчя з дня заснування 
Національного академічного театру опери та 
балету України імені Т.Г.Шевченка

16
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05901/08-01 Постанова5110-VI
Про відзначення 80-річчя з дня народження 
Анатолія Солов`яненка

17
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05902/08-01 Постанова5109-VI
Про відзначення 110-річчя з дня народження 
видатного українського 
письменника-антифашиста Ярослава 
Олександровича Галана

18
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05903/08-01 Закон України5108-VI
Про відзначення 120-річчя з дня народження 
Степана Йосоповича Тудора

19
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05904/08-01 Закон України5022-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2012 рік"

20
22.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05905/08-01 Закон України4999-VI
Про виконання програм Глобального фонду для 
боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією 
в Україні

21
21.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Охорона здоров'я

05906/08-01 Закон України4998-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
природні монополії"

22
21.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05907/08-01 Закон України4970-VI
Про внесення змін до деяких законів України 
щодо виробництва та використання моторних 
палив з вмістом біокомпонентів

23
19.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

2
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05908/08-01 Закон України4995-VI
Про Загальнодержавну цільову програму 
передачі гуртожитків у власність територіальних 
громад на 2012-2015 роки

24
21.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

05909/08-01 Закон України4997-VI
Про особливості здійснення закупівлі за 
державні кошти послуг поштового зв`язку, 
поштових марок та маркованих конвертів

25
21.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05910/08-01 Закон України5000-VI
Про внесення зміни до статті 46 Закону України 
"Про автомобільний транспорт"

26
21.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05911/08-01 Закон України5021-VI
Про внесення змін до деяких законів України 
щодо плати за приєднання до мереж суб`єктів 
природних монополій

27
22.06.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05915/08-01 Постанова5172-VI
Про перейменування села Поляхове 
Теофіпольського р-ну Хмельницької обл.

28
05.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

Депутати Верховної Ради України

05716/08-10 Депутатське звернення897/б
НДУ БАРАНОВ В.О.
Про звернення Димитрової О.І. щодо газифікації 
с. Лозоватка Приморського р-ну

29
06.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05725/08-10 Депутатське звернення76
НДУ ЛИСОВ І.
Про проведення реставраційних робіт у 
Національному музеї народної культури та 
побуту в Пирогово

30
10.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Комітети Верховної Ради України

05846/08-14 Лист04-26/12-383
КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕСІОНЕРІВ, 
ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ
Про аналіз діяльності Фонду соціального 
захисту інвалідів

31
13.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

05780/08-32 Лист27
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ІСТОРИКО-ПАТРІОТИЧНИЙ" ПОШУКОВИЙ 
ЦЕНТР "БАСТІОН"
Про проведення пошукових робіт

32
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Закордонні організації та фірми

05844/08-33 Лист6-01/959
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛ.РФ
Про проведення 11-13.09.2012 міжрегіональної 
спеціалізованої виставки "БєлгородАгро"

33
12.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Заявник

3
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05821/08-32 Листб\н
ГУЗІЙ О.Ф.
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки

34
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05822/08-32 Листб/н
ГУЗІЙ О.Ф.
Про погодження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки

35
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05826/08-22 Листб/н
ФОП КОСАРЄВ О.О
Про розірвання договору на обслуговування 
маршрутів

36
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

05715/08-20 Лист04-04-02-13/830
ДФІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛ.
Про зупинення операцій з бюджетними коштами

37
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05747/08-24 Лист1312/4.2
ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про будівництво об`єкту по вул. 
Історична/Алмазна 73а/25 в м. Запоріжжя

38
10.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05754/08-33 ЛистЮ/703
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБІРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про участь у Форумі "INTERRA-2012"

39
16.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05763/08-22 Лист11/27-0020
ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Про план газифікації населених пунктів

40
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05765/08-22 Лист245
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ГОЛОС УКРАЇНИ"
Про публікацію в газеті "На Бердянській косі 
щедрі чиновники пропонують побудувати 
вертолітний майданчик"

41
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05781/08-45 Листб/н
ТОВ "КОЛУМБ" 
Про співробітництво 

42
17.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання організаційної роботи

05784/08-22 Лист3414/12
АСОЦІАЦІЯ ТЕПЛОЕНЕРЕГЕТИЧНИХ 
КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Про проведення 10-14.09.2012 Міжнародної 
науково-практичної конференції

43
07.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

4
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05793/08-32 Лист6680/14-007
ДК "УКРТРАНСГАЗ"
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

44
10.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05816/08-33 Лист35
ТОВ "СОЛНЕНЕРГІЯ"
Про підтримку інвестиційного проекту

45
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05824/08-22 Лист217/2012
ЦЕНТР БІЛЬШ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В 
УКРАЇНІ
Про співробітництво

46
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05871/08-35 Лист374/12
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про відзначення 1 жовтня Міжнародного Дня 
громадян похилого віку

47
16.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

05914/08-49 Лист92/1731дск-П
Про затвердження форми оцінки споживачами 
наданої їм розвідувальними органами України 
розвідувальної інформації

48
16.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Посольства

05759/08-29 Лист6154/16-800-115
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КАЗАХСТАН
Про організацію відпочинку казахських дітей в 
Запорізькій області

49
16.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

05717/08-03 Постанова623
Про внесення змін до Порядку залучення, 
використання та моніторингу міжнародної 
технічної допомоги

50
04.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05718/08-03 Розпорядження454-р
Про утворення Організаційного комітету з 
підготовки та відзначення 21-ї річниці 
незалежності України

51
11.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05719/08-09 Доручення28695/1/1-12
(Ю.Аністратенко) до листа НДУ Баранова В.О.
Про порядок формування тарифів на послуги з 
вивезення побутових відходів

52
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05720/08-09 Доручення29174/1/1-12
(М.Азаров) до листа Комітету ВРУ  з питань 
бюджету
Про виділення коштів

53
14.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05721/08-09 Доручення29261/0/1-12
(М.Азаров) Про проведення перевірок з питань 
закупівлі лікарських засобів

54
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Охорона здоров'я

5
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05722/08-09 Доручення58922/30/1-11
(В.Хорошковський) Про виконання протоколу 
засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС від 
26.06.2012

55
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

05723/08-09 Доручення77454/79/1-10
(В.Хорошковський) Про забезпечення винесення 
в натурі у містах меж ділянок існуючих об`єктів 
благоустрою зеленого господарства

56
11.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05724/08-09 Доручення8020/65/1-12
(В.Хорошковський) Про результати державного 
фінансового аудиту

57
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05788/08-03 Постанова627
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов КМУ

58
11.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05789/08-16 Лист9007/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ТОВ 
"ПОЧЕРК"  щодо забезпечення пожежним БК 
"Лейтенант Шмідт"

59
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05790/08-09 Доручення26073/5/1-12
(В.Хорошковський) Про заходи з легалізації 
комп`ютерних програм

60
13.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання інформаційних технологій

05791/08-09 Доручення29300/0/1-12
(С.Тігіпко) До протоколу засідання Комісії з 
питань гуманітарної допомоги при КМУ

61
13.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

05792/08-49 Доручення1003/1/1-12-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (02-08.07.2012)

62
14.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

05814/08-09 Доручення27043/1/1-12
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України "Про Загальнодержавну цільову 
програму захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2013-2017 роки"

63
16.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

05815/08-09 Доручення28848/1/1-12
(М.Азаров) Про опрацювання звернень, які 
надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" 
за 1 півріччя 2012 року

64
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання організаційної роботи

05849/08-09 Доручення28105/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про забезпечення житлом 
громадян

65
17.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

05882/08-04 Витяг з протоколуВП 52
(М.Азаров) 5.3. Рішення з окремих питань щодо 
підготовки навчальних закладів до 2012/13 
навчального року

66
16.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Освіта і наука
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05883/08-04 Витяг з протоколуВП 52
(М.Азаров) 5.2. Рішення з окремих питань щодо 
обмеження кількості перевірок навчальних 
закладів

67
16.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Освіта і наука

05884/08-09 Доручення27633/1/1-12
Рішення Оргкомітету з підготовки та участі 
спортсменів України в Олімпійських, Юнацьких 
Олімпійських, Паралімпійських і 
Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, 
чемпіонатах світу та Європи

68
17.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

05885/08-09 Доручення29175/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ТОВ 
"Компанія Тенька" щодо вирішення конфліктної 
ситуації

69
18.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05768/08-23 Лист37-13-1-11/1236
Про хід проведення жнив, зменшення площ 
ранніх зернових та зростання посівів соняшнику 

70
12.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство екології та природних ресурсів

05812/08-32 Лист13889/07/18-12
Про надання інформації щодо поводження з 
небезпечними відходами

71
16.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05873/08-32 Лист13669/08/10-12
Про надання інформації щодо видачі 
спеціальних дозволів на використання лісових 
ресурсів

72
13.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05810/08-33 Лист2802-04/26122-0
Про визначення координатора діяльності 
"Губернаторського клубу" від Української 
сторони

73
10.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05810/08-33 Лист2802-04/26122-0
Про визначення координатора діяльності 
"Губернаторського клубу" від Української 
сторони

74
10.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05874/08-33 Лист4022-05/26544-0
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
та проекту Додаткової угоди до Угоди про 
фінансування

75
13.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

05916/08-19 Лист2811-03/27690-0
Про надання інформації щодо оптимізації 
регіональних цільових програм

76
20.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

Міністерство закордонних справ

05761/08-33 Лист51/14-210-3419
Про проведення торгів за проектами МФО

77
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків
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Міністерство культури

05744/08-31 Лист612/67/15-12
Про надання інформації щодо стану 
міжнаціональних відносин

78
07.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання релігії та національностей

Міністерство надзвичайних ситуацій

05858/08-34 Лист03-6841/162
Про реалізацію завдань і заходів Програми

79
19.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

05804/08-26 Лист1/9-510
Про зменшення кількості перевірок у 
навчальних закладах

80
17.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Освіта і наука

05805/08-26 Лист1/9-511
Про надання інформації щодо підготовки 
навчальних закладів до нового навчального року

81
17.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Освіта і наука

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05739/08-36 Лист7/13-11442
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Типового положення про 
структурні підрозділи місцевої державної 
адміністрації"

82
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05741/08-24 Лист7/9-11160
Про проведення 19-20.07.2012 республіканської 
наради

83
07.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05742/08-24 Лист8/11.1-299-12
Про відбір проектів

84
16.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05745/08-24 Лист7/20/11153
Про стан реформування і розвитку ЖКГ

85
07.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05767/08-34 Лист7/19/11397
Про внесення змін до Переліку об`єктів

86
11.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05769/08-24 Лист7/14-10830
Про розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності із 
символікою "МММ"

87
03.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05771/08-32 Лист
Про утримання та охорону зелених насаджень у 
населених пунктах

88
07.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05775/08-24 Лист7/21-11166
Про встановлення місця поховання та увічнення 
пам`яті про загиблого за часів ВОВ Бондікова 
А.О.

89
07.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05794/08-24 Лист7/15-11571
Про надання інформації щодо залучення 
замовників будівництва до пайової участі 

90
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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05800/08-24 Лист7/14-111626
Про проведення 19.07.2012 наради

91
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05823/08-27 Лист7/21-11695
Про надання інформації щодо роботи 
регіональної комісії у справах увічнення пам`яті 
жертв війни та політичних репресій

92
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

05856/08-24 Лист7/21-11755
Про проведення засідання круглого столу 
23.07.2012

93
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05857/08-20 Лист7/13-11759
Про отримання субвенції

94
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство фінансів

05746/08-20 Лист31-05040-14-21/
Про надання інформації щодо використання 
субвенції

95
10.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство юстиції

05772/08-38 Лист7.1-26/951
Про надання інформації щодо громадського 
обговорення стосовно необхідності внесення 
змін до Закону України "Про громадські 
об`єднання"

96
11.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05749/08-22 Лист03-3925/33
Про внесення змін до Переліку об`єктів

97
07.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05827/08-24 Лист03-4150/27
Про внесення змін до переліку об`єктів

98
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізький міськвиконком

05839/08-36 Лист01-16/01809
Про погодження звільнення Свіркіна Д.О.

99
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05842/08-24 Лист01-21/01808
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
25.04.2012 № 243-р

100
17.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05880/08-20 Лист01-26/1721
Про зменшення розміру щоденних відрахувань 
на погашення короткострокових позик

101
18.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Мелітопольський міськвиконком

05807/08-37 Лист02-39/673-3
Про нагородження Вальтера С.Г. (інші)

102
12.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

9



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради

05835/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ШЕВЧЕНКО А.В.
Про забезпечення питною водою

103
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізька міська рада

05843/08-21 Лист08-21/01823
Про передачу незавершеного будівництва 
спеціального пристосування для перевезення і 
монтажу негабаритних блоків прогонової будови 
мостів (плавкран)

104
17.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

05714/08-17 Розпорядження86-р
Про скликання дев`ятнадцятої сесії обласної 
ради шостого скликання

105
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання організаційної роботи

05798/08-17 Розпорядження87-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
облради від 13.07.2012 № 86-р "Про скликання 
дев`ятнадцятої сесії обласної ради шостого 
скликання"

106
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання організаційної роботи

05799/08-17 Лист2654/01-17
Про надання інформації  щодо обсягів 
фінансування природоохоронних заходів

107
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05855/08-17 Лист01-26/0676
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 24.07.2012
Про участь у засіданні

108
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання організаційної роботи

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
АТ "Головне підприємство теплових мереж"

05783/08-32 Лист3500/19
Про публічне обговорення оголошення

109
06.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05845/08-22 Лист3608/22
Про розрахунки за спожиту теплову енергію

110
16.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Банки

05760/08-20 Лист22-007/3046
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про результати опитування підприємств щодо 
очікуваної ділової активності та перспектив 
економічного розвитку країни

111
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ВАТ "Запоріжавтотранс"

05876/08-22 Лист1/09-01-592
Про реалізацію квитків для осіб, що мають 
право на пільговий проїзд

112
18.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжгаз"

10



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

05877/08-22 Лист13/4599-1
Про складання графіку переведення підприємств 
на резервні види палива

113
16.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

05817/08-22 Лист001-41/4924
Про узгодження прогнозного балансу 
споживання електроенергії та потужності на 
серпень 2012 року

114
16.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

05866/08-22 Лист011-600
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

115
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05712/08-22 Лист107
ТОВ "АТП-12307"
Про відмову від участі у конкурсі на перевезення 
пасажирів

116
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05713/08-22 Листб/н
ТОВ "АЗОВМЕЛТРАНС"
Про відмову від участі у конкурсі на перевезення 
пасажирів

117
16.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05797/08-37 Лист3/01-547
ПАО "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Данилюка О.І. (інші)

118
17.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05801/08-22 Лист214
ТОВ "МЕТ.НЕС"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

119
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05811/08-22 Лист1-18/7
ТОВ "ІНТЕРСТАЛЬ МЦ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

120
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05862/08-22 Лист139
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про роботу пасажирського автотранспорту за І 
квартал 2012 року

121
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05863/08-22 Лист140
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про роботу пасажирського автотранспорту за ІІ 
квартал 2012 року

122
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

05753/08-35 Лист01-9/86
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ 
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УТОГ
Про обласні програми з соціального захисту 
інвалідів зі слуху на 2013 р.

123
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

11



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

05757/08-22 Лист12/07/1
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ЗАБРОДІН О.М.
Про засідання комітету кредиторів ЗДП 
"Радіоприлад" 30.07.2012

124
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05802/08-22 Листб/н
СПДФО ХАССАЙ М.І.
Про розірвання договору на пасажирські 
перевезення

125
17.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05841/08-20 Лист12-144
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Про надання пропозицій до використання 
коштів державного фонду регіонального 
розвитку

126
12.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05870/08-25 Лист23
ПП "ЛАТУС"
Про ліквідацію стихійної торгівлі

127
19.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

05881/08-24 Лист2368
КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНЛ"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

128
19.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

05917/08-22 Лист06-25/831
ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ
Про зниження надійності електропостачання

129
20.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Колективні сільськогосподарські підприємства

05762/08-23 Лист788
ПАТ "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ"
Про недопущення зупинки полива 

130
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Облпрокуратура

05766/08-41 Лист07/4-573вих-12
Про надання інформації  щодо обсягів 
фінансування природоохоронних заходів

131
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Правові питання

05803/08-41 Лист05/3-632вих-12
Про надання інформації щодо укладених 
договорів оренди земельних ділянок

132
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Правові питання

05867/08-41 Лист08/ч
Про звернення депутата облради Клімовича 
О.О. з приводу законності введення 
автостанційного збору ВАТ "Запоріжавтотранс"

133
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05868/08-41 Вимога05/1-403вих-12
Про надання інформації щодо звернень 
громадян з питань реалізації соціальних та 
інших прав

134
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Правові питання

Облпрофрада

05709/08-37 Лист01-19/187
Про нагородження Рудя В.М.

135
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ОКП "Запоріжжяводоканал"

12
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05820/08-20 Лист08/797
Про виділення коштів

136
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОСПП "Потенціал"

05912/08-37 Лист109-р
Про нагородження Головка В.М. (інші)

137
19.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Партії та громадські об'єднання

05779/08-46 Лист29
БО "ВЕЛИКА РОДИНА ЗАПОРІЖЖЯ"
Про програму забезпечення житлом 
багатодітних родин

138
16.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

05869/08-25 Листб/н
БЕРДЯНСЬКА ФІЛІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО 
ОБЛ.КОМІТЕТУ У СПРАВАХ ПРАВ 
СПОЖИВАЧІВ
Про проведення перевірки

139
20.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

Підприємства комунальної служби

05795/08-24 Лист694
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про погашення заборгованості різниці в 
тарифах

140
17.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Садівницькі товариства

05838/08-22 Листб/н
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "МРІЯ"
Про надання допомоги в ремонті дороги

141
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Служба автодоріг у Запорізькій області

05879/08-22 Лист5/1747
Про використання коштів

142
18.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05787/08-15 Лист02-01/1575
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю підпункту 
7 пункту 2 доручення Президента України від 
23.05.2012 № 1-1/1289

143
13.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Президент України

05786/08-02 Указ445/2012
Про відзначення державними нагородами 
України з нагоди Дня працівників металургійної 
та гірничодобувної промисловості

144
11.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

05711/08-23 Лист01-32/1142
Про зменшення фінансового навантаження на 
сільськогосподарські підприємства

145
10.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

13
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05878/08-36 Лист01-46/1161
Про погодження звільнення Якубовської С.В.

146
17.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Великобілозерська райдержадміністрація

05729/08-37 Лист05-27/1017
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Гриньків Г.Ф.

147
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05730/08-37 Лист05-27/1014
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Пушкіній Г.М.

148
08.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05731/08-37 Лист05-27/1011
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Бойко О.І.

149
08.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05732/08-37 Лист05-27/1012
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Забурдаєвій Н.С.

150
08.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05733/08-37 Лист05-27/1013
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Дроздюк П.Д.

151
08.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05734/08-37 Лист05-27/1016
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Андроповій Н.В.

152
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05735/08-37 Лист05-27/1015
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Тараненко В.В.

153
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Веселівська райдержадміністрація

05726/08-37 Лист01-01-14/0672
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Пастушенко З.В.

154
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05727/08-37 Лист01-01-14/0693
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Мартинюк В.М.

155
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05728/08-37 Лист01-01-14/0697
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Левадній К.Ф.

156
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05736/08-37 Лист01-01-14/0696
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Мартиновій К.І.

157
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05737/08-37 Лист01-01-14/0695
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Яловій В.М.

158
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05847/08-36 Лист01-01-31/0719
Про погодження звільнення Філя А.Є.

159
17.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05848/08-23 Лист01-01-12/0714
Про ситуацію в сільському господарстві району

160
17.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

14



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Вільнянська райдержадміністрація

05818/08-37 Лист01-15/0878
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Дробоног Т.С.

161
24.05.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05860/08-20 Лист01-05/1067
Про виділення дотації з обласного бюджету

162
09.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

05806/08-37 Лист131/01-15
Про нагородження Васільєва М.Ю.

163
11.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Жовтнева райадміністрація

05796/08-37 Лист1275/01-25
Про нагородження Горбенка І.І.

164
09.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05864/08-37 Лист01-01-30/1402
Про нагородження Шульги М.Ф.

165
13.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05865/08-36 Лист01-01-29/1433
Про погодження звільнення Тарасова В.Г.

166
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Куйбишевська райдержадміністрація

05748/08-37 Лист607/01-16
Про передачу нагород

167
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Мелітопольська райдержадміністрація

05861/08-20 Лист1423/01-15
Про виділення коштів

168
16.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Оріхівська райдержадміністрація

05828/08-22 Лист01-10/1007
Про внесення змін до маршрутів 
автоперевізників

169
11.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05829/08-22 Лист01-10/998
Про корегування маршрутів пасажирських 
автоперевезень

170
10.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05830/08-20 Лист01-08/993
Про виділення коштів

171
10.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

05831/08-20 Лист01-Ко-113-2/878
Про виділення коштів

172
18.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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Адресат
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05832/08-37 Лист01-17/1026
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Басировій К.М.

173
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05833/08-37 Лист01-17/969
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Янчук Н.І.

174
04.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

05834/08-37 Лист01-17/969
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Попович В.А.

175
04.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приморська райдержадміністрація

05750/08-20 Лист1969/01-20
Про виділення коштів

176
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Токмацька райдержадміністрація

05751/08-22 Лист247
Про затвердження паспортів автобусних 
маршрутів

177
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05819/08-37 Лист64-35/0633
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Гилевич Л.Д.

178
27.06.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Чернігівська райдержадміністрація

05825/08-36 Лист01-11/0645
Про погодження призначення Сапальова В.В.

179
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

05859/08-36 Лист01-11/0643
Про погодження призначення Лехмана І.В.

180
16.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Якимівська райдержадміністрація

05875/08-20 Лист01-07/26/1056
Про зміну цільового призначення коштів

181
17.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05853/08-32 Лист430
БАЛКІВСЬКА СІЛЬРАДА ВАСИЛІВСЬКОГО 
Р-НУ
Про погодження проекту землеустрою щодо 
розмежування земель

182
19.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

05764/08-20 Лист05-04.3/9-1486
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА У М. 
ЗАПОРІЖЖІ
Про надання Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

183
10.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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05778/08-20 Лист09.2-04.1/223-58
Про зупинення операцій з бюджетними коштами

184
13.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Головне управління МНС України в Запорізькій області

05758/08-36 Лист01/5-1/1282
Про погодження призначення Троценка В.П.

185
04.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Головне управління юстиції

05813/08-38 Лист5087/03/6
Про Положення про центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

186
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

05837/08-41 Лист5088/03/6
Про проведення засідання обласної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової 
освіти населення

187
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Правові питання

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

05738/08-20 Лист08-04-15-15/683
Про надання сприяння в проведенні перевірок

188
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші територіальні обласні органи

05782/08-24 Лист7/8-1556-06
ІНСПЕКЦІЯ ДАБК У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про надання інформації щодо об`єктів 
будівництва

189
12.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Регіональне відділення Фонду державного майна

05752/08-21 Лист02-11-04805
Про внесення змін до законодавства

190
12.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Управління державної служби Головдержслужби України

05852/08-29 Лист306/ТО0801-12
Про проведення ХIV Всеукраїнської спартакіади 
серед держслужбовців

191
18.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Управління екології та природних ресурсів в області

05808/08-32 Лист877/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 20123 рік

192
13.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

05913/08-32 Лист883/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

193
19.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління Служби безпеки України

05836/08-41 Лист59/4/943
Про виділення коштів

194
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Управління у справах захисту прав споживачів

17
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05809/08-25 Лист1007-25
Про інформаційний журнал "Країна якості"

195
12.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05840/08-39 Лист21-38-1168
Про надання пропозиції щодо друкованого ЗМІ

196
17.07.2012від

№
від 18.07.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція сільського господарства України

05773/08-23 Лист33-4-5/3465
Про перевірку та сертифікацію зернових складів

197
12.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Державна митна служба України

05851/08-44 Лист11.1/1-10/7885
Про інформаційний довідник "Основні 
показники діяльності митної служби"

198
10.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Державна реєстраційна служба України

05743/08-36 Лист1860/13-12-7.4
Про проведення спеціальної перевірки

199
09.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна служба молоді та спорту України

05770/08-29 Лист5.1/4386
Про відрядження Лобанова В.Є.

200
09.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

05774/08-29 Лист3.4/4489
Про проведення 02-04.09.2012 фіналу 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь 
обирає здоров`я"

201
13.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Державна служба статистики України

05785/08-33 Лист08/3-10/30
Про  використання коштів на відрядження за 
кордон

202
27.06.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Державна фінансова інспекція України

05740/08-20 Лист21-14/188
Про запровадження системи внутрішнього 
аудиту

203
10.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05776/08-22 Лист210-01/13/5-12
Про перегляд Регіональної методики з 
нормування питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів

204
09.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05777/08-36 Лист214-01/08/5-12
Про призначення Крамного С.В.

205
10.07.2012від

№
від 17.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Національна академія державного управління при 
Президентові України
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№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

05872/08-36 Лист1/15-12-881
Про працевлаштування випускників 
Національної академії

206
06.07.2012від

№
від 20.07.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Національне агентство України з питань державної служби

05850/08-29 Лист138/96/22-12
Про проведення ХIV Всеукраїнської спартакіади 
серед держслужбовців

207
17.07.2012від

№
від 19.07.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Фонд державного майна України

05755/08-22 Лист10-27-10675
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ 
ГРУПИ 17.07.2012
Про участь у засіданні

208
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

05756/08-21 Лист10-27-10676
Про надання пропозицій про умови проведення 
конкурсу для визначення недержавних учасників 
ТОВ "ЗТМК"

209
13.07.2012від

№
від 16.07.12
№ Управління майном, приватизація 

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

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