
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.09.12 по 14.09.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

07363/08-01 Закон України5070-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо припинення права користування 
земельними ділянками при відведенні їх для 
суспільних потреб

1
05.07.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07381/08-10 Депутатське звернення2053765
НДУ ТИЩЕНКО О.І.
Про звернення Гулько-Пінчук Н.І. щодо 
пролонгації договору оренди земельної ділянки

2
04.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Депутати Верховної Ради України

07376/08-10 Депутатське звернення245
НДУ СУХИЙ Я.М.
Про звернення головного лікаря КУ "Міська 
поліклініка ім. 8 Березня" Літвінова В.В. щодо 
придбання медичного обладнання

3
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Охорона здоров'я

07382/08-10 Депутатське зверненняТ-681-09/12
НДУ ШЕМЧУК В.
Про звернення голови ЦР Товариства рятування 
на водах України щодо сприяння поїздці на 
Чемпіонат світу із рятувального спорту 
представників області

4
03.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

07426/08-32 Листб/н
ПЧЕЛІНЦЕВ С.О.
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землевідведення

5
10.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші кореспонденти

07402/08-27 Лист453
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський фестиваль "Веселі канікули 
осені - 2012"

6
03.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07430/08-28 Лист9/11/2-а
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВІДДІЛ ДЕРЖСЛУЖБИ З КОНТРОЛЮ ЗА 
НАРКОТИКАМИ
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів стосовно Концепції реалізації державної 
політики у сфері протидії наркоманії

7
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Охорона здоров'я



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07433/08-24 Лист57
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ 
ВАХЛАЄВА-ВИСОЦЬКА Н.Ф.
Про виключення зі складу комісії

8
23.08.2012від

№
від 11.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07435/08-22 Лист4/786
ДЖАНКОЙСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про перевірку залізничних переїздів

9
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07447/08-34 Лист161
ТОВ "НВП "ОЗОН С"
Про створення Регіональної автоматизованої 
системи централізованого оповіщення 
Запорізької області

10
28.08.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

07468/08-27 Лист1.1.1/525
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ 
АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
Про співробітництво

11
27.08.2012від

№
від 12.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07501/08-19 Лист01-08/204
ДУ УЕПСР НАН УКРАЇНИ
Про надання переліку локальних нерозв`язаних 
проблем

12
05.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

07503/08-27 Лист501
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський фестиваль 
"Академконцерт-2012" 01-02-12.2012

13
30.08.2012від

№
від 13.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07516/08-36 Лист03/1-6-02/2-682
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ  
Про підсумки прийому на навчання

14
07.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07544/08-44 Лист862
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР СФД
Про стан реалізації обласної програми 
створення страхового фонду документації

15
11.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

07570/08-19 ЛистКЦ-01-08/381
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З 
УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
Про надання переліку підприємств, для яких 
встановлена екологічна броня 
електропостачання

16
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07578/08-38 Лист43
ВПР "УКРАЇНА БЕЗ НАЦИЗМУ"
Про надання інформації щодо  питань боротьби 
з нацизмом

17
03.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

Посольства

07542/08-13 ЛистПВ-06-516
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІҐ В 
УКРАЇНІ
Про візит Віце-президента Республіки Болгарія 
до Запорізької області 20-22.09.2012

18
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

2



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

07357/08-03 Розпорядження640-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
КМУ від 21.03.2012 № 177

19
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07358/08-03 Розпорядження634-р
Про схвалення Концепції створення та 
функціонування інформаційної системи 
електронної взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів

20
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання інформаційних технологій

07359/08-03 Постанова822
Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для капітального ремонту гуртожитків, що 
передаються з державної власності у власність 
територіальних громад

21
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07360/08-03 Постанова827
Про утворення Міжвідомчої координаційної 
комісії з питань регіонального розвитку

22
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

07361/08-03 Розпорядження635-р
Про виділення коштів для здійснення у 2012 
році природоохоронних заходів

23
18.07.2012від

№
від 10.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07364/08-09 Доручення57615/23/1-11
(Ю.Аністратенко) Про підготовку законопроекту 
про затвердження Концепції гуманітарного 
розвитку України на період до 2020 року

24
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

07365/08-09 Доручення21862/34/1-12
(Ю.Аністратенко) Про виділення коштів з 
державного бюджету

25
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07366/08-09 Доручення35397/1/1-12
(В.Хорошковський) Про збільшення штатної 
чисельності працівників відділу ветеринарної 
міліції ГУМВС України в Запорізькій області

26
08.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07367/08-09 Доручення28482/3/1-12
(В.Хорошковський) Про виділення коштів на 
інвестиційні проекти 

27
08.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07368/08-09 Доручення35729/1/1-12
(В.Хорошковський) Про святкування Дня 
партизанської слави

28
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

3



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07369/08-09 Доручення35792/1/1-12
(М.Азаров) Про виділення додаткових коштів на 
медичне обладнання

29
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07370/08-09 Доручення35791/1/1-12
(М.Азаров) Про виділення коштів на медичне 
обладнання

30
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07371/08-09 Доручення36274/1/1-12
(М.Азаров) Про візит в Україну Президента 
Республіки Татарстан Р.Н. Мінніханова (10-11 
вересня 2012 року, мм. Київ, Запоріжжя)

31
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07372/08-09 Доручення28940/8/1-12
(В.Хорошковський) Про Міжнародний 
бізнес-форум

32
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07373/08-09 Доручення35412/1/1-12
(М.Азаров) Про стан пожежної безпеки

33
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

07374/08-09 Доручення18968/14/1-12
(Ю.Аністратенко) Про розрахунки навчальних 
закладів за спожиті комунальні послуги та 
енергоносії

34
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07377/08-09 Доручення36036/0/1-12
(М.Азаров) Про затвердження мінімально 
допустимого рівня цін на молоко на 2012 рік

35
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07378/08-16 Лист11159/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про виготовлення копії 
постанови КМУ від 01.08.2012 № 695

36
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання організаційної роботи

07379/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Я.Азаров) 8.1. Рішення з окремих питань 
щодо проведення перевірки своєчасності 
виплати заробітної плати

37
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Освіта і наука

07409/08-09 Доручення35001/1/1-12
(В.Хорошковський) Про святкування Дня 
підприємця

38
08.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

07473/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 1. Про стан підготовки 
житлово-комунального господарства, 
паливно-енергетичного комплексу та об`єктів 
соціальної сфери до стабільної роботи в 
осінньо-зимовий період 2012/13 року

39
05.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07474/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 8.9.Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення лікарськими засобами

40
05.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Охорона здоров'я
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№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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07475/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 8.3. Рішення з окремих питань щодо 
надання переваги на виготовлення металевих та 
мостових конструкцій вітчизняним виробникам

41
05.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07476/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 3.  Про заходи щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати на 
підприємствах державної та комунальної 
власності

42
05.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

07477/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 8.5. Рішення з окремих питань щодо 
підготовки до навчальних закладів до 2012/13 
року

43
05.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Освіта і наука

07478/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 2. Про хід виконання програми 
здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

44
05.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07479/08-04 Витяг з протоколуВП 68
(М.Азаров) 8.2. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення своєчасної виплати заробітної 
плати педагогічним працівника

45
05.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

07480/08-04 Протокольне рішення36554/0/1-12
(В.Хорошковський) Протокольне рішення за 
результатами другого засідання Оргкомітету з 
питань підготовки та проведення засідання Ради 
глав урядів СНД і бізнес-форуму "Ялтинські 
ділові зустрічі" (27-28.09.2012)

46
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07481/08-09 Доручення30569/14/1-12
(В.Хорошковський) Про план невідкладних дій з 
відновлення системи зрошуваного землеробства

47
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07482/08-09 Доручення29860/10/1-12
(В.Хорошковський) Про протокол засідання 
комісії з питань ТЕБ та НС від 07.08.2012

48
08.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

07518/08-04 Витяг з протоколуВП 69
(М.Азаров) 1. Про результати діяльності 
Державного агентства з питань кіно у 2011-2012 
роках

49
10.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07519/08-03 Постанова842
Про перерозподіл деяких видатків та надання 
кредитів державного бюджету, передбачених 
Міністерству фінансів на 2012 рік, та деяких 
актів КМУ

50
29.08.2012від

№
від 13.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07520/08-03 Розпорядження653-р
Про підсумки щорічного всеукраїнського 
конкурсу "Населений пункт найкращого 
благоустрою і підтримки громадського порядку" 
за 2011 рік

51
10.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

5
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07521/08-03 Розпорядження655-р
Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження 
КМУ від 01.08.2012 № 521 та виділення коштів 
з резервного фонду державного бюджету

52
22.08.2012від

№
від 13.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07522/08-03 Розпорядження656-р
Питання фінансування бюджетних видатків

53
15.08.2012від

№
від 13.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07523/08-09 Доручення36762/0/1-12
(М.Азаров) Про проведення Всеукраїнської 
наради з питань підведення підсумків 
оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2012 
року

54
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

07524/08-09 Доручення41095/152/1-10
(Ю.Аністратенко) Про забезпечення якісною 
питною водою населених пунктів Запорізької 
області

55
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07525/08-09 Доручення36130/1/1-12
(В.Хорошковський) Про виділення коштів з 
резервного фонду державного бюджету України

56
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07526/08-09 Доручення20115/24/1-12
(В.Хорошковський) Про надання інформації 
щодо стану розроблення комплексної програми 
відновлення природних екосистем Молочного 
лиману

57
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07527/08-09 Доручення36684/0/1-12
(С.Тігіпко) До протоколу засідання Комісії з 
питань гуманітарної допомоги при КМУ від 
06.09.2012

58
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

07529/08-09 Доручення37003/0/1-12
(М.Азаров) Про забезпечення прозорості та 
відкритості виборчого процесу

59
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання виборів та референдумів

07545/08-09 Доручення37158/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про проект Угоди щодо 
співробітництва 

60
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07552/08-09 Доручення37153/1/1-12
(М.Азаров) НАРАДА 18.09.2012
Про підготовку матеріалів

61
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07554/08-04 Протокол наради 
(засідання)

36850/0/1-12
(В.Хорошковський) Про роботу 
електрометалургійних підприємств

62
11.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07555/08-09 Доручення3554/93/1-12
(В.Хорошковський) Про реалізацію стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року

63
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

6
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07556/08-09 Лист35673/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення депутатів 
Енергодарської міськради щодо вирішення 
конфліктної ситуації

64
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

07557/08-09 Доручення36061/1/1-12
(В.Хорошковський) Про стан безпеки 
дорожнього руху

65
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07558/08-09 Доручення11370/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про передачу  несамохідний 
плавучого крану

66
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07559/08-09 Доручення35794/1/1-12
(В.Хорошковський) Про проведення місячника 
безпеки під час використання газу в побуті

67
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

07560/08-09 Доручення49632/25/1-08
(В.Хорошковський) Про роботу з керівниками 
державних підприємств, установ, організацій

68
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07561/08-09 Доручення35628/1/1-12
(М.Азаров) Про проблемні питання в реалізації 
програм здешевлення вартості іпотечних 
кредитів

69
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07562/08-09 Доручення25778/13/1-12
(В.Хорошковський) Про звернення члена ради 
вітчизняних та іноземних інвесторів

70
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07563/08-09 Доручення11061/127/1-12
(В.Хорошковський) Про перегляд регуляторних 
актів

71
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

07564/08-09 Доручення27569/32/1-12
(В.Хорошковський) Про здійснення заходів 
щодо зменшення кредиторської заборгованості

72
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07565/08-09 Доручення35329/1/1-12
(В.Хорошковський) Про функціонування 
структурних підрозділів внутрішнього аудиту

73
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07566/08-03 Розпорядження660-р
Про внесення змін до переліку об`єктів і заходів, 
що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

74
15.08.2012від

№
від 14.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07567/08-03 Розпорядження661-р
Про затвердження плану заходів щодо 
підготовки та відзначення 68-ї річниці 
визволення України від фашистських 
загарбників

75
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07568/08-49 Доручення1311/1/1-12-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (27.08-02.09.2012)

76
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

7
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МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

07398/08-23 Лист37-10-11/16493
Про протокол засідання колегії Мінагрополітики 
України від 17.08.2012

77
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

07404/08-33 Лист4021-05/33403-0
Про визначення бенефіціарів за проектами 
міжнародної технічної допомоги

78
04.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07513/08-22 Лист
Про надання інформації щодо проведення 
енергетичного аудиту

79
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07538/08-19 Лист2811-04/34913-0
Про надання інформації щодо показників 
соціально-економічного розвитку регіонів

80
13.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

Міністерство інфраструктури

07388/08-22 Лист9146/25/10-12
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
утворення Міжвідомчої робочої групи з 
проблемних питань автомобільного транспорту"

81
28.08.2012від

№
від 10.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство оборони

07406/08-27 Лист220/5858
ЗАСІДАННЯ ОРГКОМІТЕТУ 14.09.2012
Про участь у засіданні

82
08.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство охорони здоров'я

07450/08-28 Лист05.01-19-11544
Про наказ МОЗ від 19.07.2012 № 548

83
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Охорона здоров'я

07495/08-45 Лист02.02-05/14/377
Про звернення Скрипченко Л.З. щодо запису її 
на особистий прийом

84
04.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання організаційної роботи

07496/08-28 Лист20.01-05/8/450/1
Про надання інформації щодо стану 
використання  субвенції з держбюджету 
місцевим бюджетам 

85
06.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Охорона здоров'я

07547/08-28 Лист04.01.11-19/1515
Про забезпечення дітей регіону кваліфікованою 
медичною допомогою

86
10.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

07387/08-24 Лист7/6-14453
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 13.09.2012
Про участь у селекторній нараді

87
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07389/08-24 Лист7/6-14403
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 20.09.2012
Про участь у засіданні колегії

88
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

8
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07413/08-24 Лист7/21-13876
Про надання інформації щодо наявності 
почесних місць поховань

89
28.08.2012від

№
від 11.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07449/08-24 Лист7/11-14506
Про надання інформації щодо стану готовності 
підприємств ЖКГ та об`єктів соцсфери до 
стабільної роботи в осінньо-зимовий період 
2012/13 років

90
10.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07487/08-20 Лист7/7-14282
Про надання інформації щодо бюджетного 
запиту на 2013 рік

91
04.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07497/08-24 Лист7/15-13965
Про прогнозні середньорічні показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за 
регіонами України на 2013 рік

92
29.08.2012від

№
від 12.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07512/08-24 Лист7/9-14448
Про надання інформації щодо переліку об`єктів

93
10.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07537/08-24 Лист7/52-14636
Про надання заявки щодо участі в 
інвестиційному проекті

94
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07546/08-36 Лист7/13-14166
Про надання роз`яснень щодо дій норм 
постанови КМУ від 18.04.2012 № 606

95
03.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07579/08-33 Лист7/18-14614
Про форми інвестиційного проекту

96
11.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство соціальної політики

07536/08-29 Листб/н
Про погодження проекту Державної цільової 
соціальної програми оздоровлення та відпочину 
дітей на період до 2015 року

97
13.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

07541/08-30 Лист525/0/15-12/57
Про надання інформації щодо додаткових 
видатків на реалізацію Закону України "Про 
охорону дитинства"

98
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство юстиції

07390/08-37 Лист6782-1-4-12/7.1
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку проведення громадського 
обговорення під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним особам та об`єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій"

99
03.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

9



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07486/08-38 Лист8274-0-4-12/71
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 03.11.2010 
№ 996"

100
04.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

07397/08-37 Лист05-5244/23
Про нагородження Касьяненка П.О.

101
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Енергодарський міськвиконком

07441/08-20 Лист02-13/3624
Про казначейське обслуговування розпорядників 
бюджетних коштів

102
06.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізький міськвиконком

07422/08-22 Лист08-24/02480
Про тариф на перевезення

103
06.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07423/08-22 Лист08-24/02479
Про тарифи на перевезення

104
06.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07467/08-22 Лист03-19/02516
Про внесення змін до переліку об`єктів

105
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07498/08-25 Лист11-25
Про проведення ярмарок на території м. 
Запоріжжя

106
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

07499/08-37 Лист14359/01-16
Про нагородження Бадьори Р.С.

107
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07580/08-21 Лист01-29/02564
Про договір оренди цілісних майнових 
комплексів, укладеного між КП "Облводоканал 
ЗОР" та КП "Водоканал" м. Запоріжжя

108
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Приморський міськвиконком

07551/08-20 Лист03-26/1541
Про надання фінансової допомоги

109
10.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07552/08-20 Лист01-28/1540
Про надання роз`яснень щодо використання 
коштів

110
10.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

10
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07484/08-10 Депутатське звернення9/23-89
ДОР ХОЛОДНИЙ В.І.
Про звернення Мирошниченко О.А.  щодо 
надання фінансової допомоги

111
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Обласна рада

07488/08-17 Лист3255/01-15
Про звернення Семенівської сільради щодо 
надання згоди ТОВ "СОЛНЕРГІЯ" на 
виготовлення проекту землеустрою

112
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07574/08-17 Лист3376/01-10
Про звернення депутата облради Холодного В.В. 
щодо листа Мирошниченко О.ПА. щодо надання 
матеріальної допомоги

113
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Постійні комісії обласної ради

07485/08-10 Депутатське звернення81
КОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ`ЯЗКУ ТА 
ПЕК
Про забезпечення населення 
Великобілозерського району скрапленим газом

114
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжгаз"

07577/08-22 Лист08/5537
Про постачання природного газу

115
04.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

07505/08-32 Лист001-006/6224
Про державну реєстрацію договорів оренди 
земельних ділянок та сервітутів

116
07.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

07464/08-22 Лист18/22504
Про надання безповоротної допомоги

117
06.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція залізничних перевезень

07442/08-22 ЛистДН-3-877
Про стан справ з використанням вагонів

118
03.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07443/08-22 ЛистДНМІ-876
Про стан справ з використанням вагонів за 8 
місяців 2012 року

119
08.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07444/08-22 ЛистДНМІ-875
Про стан справ з використанням вагонів у серпні 
2012 року

120
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізький державний центр стандартизації

07500/08-37 Лист03/5221
Про нагородження Козак Л.В.

121
12.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

11
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07393/08-37 Лист98-734
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
М"ЯСОКОМБІНАТ"
Про нагородження Поліщук Н.Г.

122
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07425/08-23 Лист484
ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про використання борошна Аграрного фонду

123
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07427/08-32 Лист17/09-12
ТОВ "УЖК "НАГАРТАВ"
Про внесення до переліку підприємств для 
отримання лімітів

124
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07431/08-22 Лист143
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про заміну автобусу

125
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07451/08-24 Лист2722
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про виведення зі складу обласної комісії 
Шеховцової Н.В.

126
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07466/08-32 Лист093/2767
ПАТ "ТОКМАЦЬКИЙ 
КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

127
07.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07472/08-24 Лист2720
ПАТ "БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ"
Про погашення заборгованості з різниці в 
тарифах

128
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

07530/08-32 Лист205/09-12
ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

129
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші кореспонденти

07463/08-32 Лист072-П
ОБ"ЄДНАННЯ "БРАНТОН"
Про розробку Токмацького-2 родовища 
цегельної сировини

130
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07463/08-32 Лист072-П
ОБ"ЄДНАННЯ "БРАНТОН"
Про розробку Токмацького-2 родовища 
цегельної сировини

131
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

07493/08-22 Лист98/09
ПП "ТРАНСАГРО"
Про відмову щодо участі у конкурсі

132
12.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07539/08-18 Листб/н
ОСК "СТАТИСТИК"
Про вирішення конфліктної ситуації

133
13.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

12
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07550/08-21 Лист944
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про передачу майнового комплексу ДП 
"Мелітопольський лікеро-горілчаний завод" 
адміністрації парку

134
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Інші транспортні організації

07429/08-22 Лист12-3-17А-392
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙПОРТ"
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни

135
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07457/08-22 Лист49
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про відмову щодо участі у конкурсі

136
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07458/08-22 Лист48
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про відмову щодо участі у конкурсі

137
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07459/08-22 Лист47
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про відмову щодо участі у конкурсі

138
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07460/08-22 Лист45
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про відмову щодо участі у конкурсі

139
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07461/08-22 Лист46
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про відмову щодо участі у конкурсі

140
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07540/08-22 Лист50
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про заміну рухомого складу

141
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Партії та громадські об'єднання

07465/08-28 Лист01.09/12
ГО "ДІАБЕТИК"
Про закупівлю інсуліну

142
09.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Охорона здоров'я

07492/08-34 Листб/н
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ"ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ ЧОРНОБИЛЯ"
Про соціальний захист учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС

143
11.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

07509/08-37 Лист24/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Жавжарова Л.В.

144
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07543/08-31 Листб/н
ЗМГТ "ШОТА РУСТАВЕЛІ"
Про надання допомоги у відкритті Грузинського 
культурно-освітнього центру

145
11.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання релігії та національностей

Служба автодоріг у Запорізькій області

13
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07445/08-22 Лист5/2276
Про поточні ціни на матеріальні ресурси

146
06.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Суди

07403/08-43 Лист0870/7396/12/23
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про адміністративний позов Кравченка О.В.

147
05.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

07428/08-43 Лист0870/6235/12/17
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Склярук А.В.

148
06.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу

07549/08-39 Лист01-19-/23451(р)
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання інформації щодо окружних 
виборчих комісій

149
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання виборів та референдумів

Установи охорони здоров'я

07453/08-28 Лист6901
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

150
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Охорона здоров'я

07455/08-22 Лист03-09/80
КУ ЛЮБИЦЬКИМЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ ЗОР
Про виділення пального

151
07.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Учбові заклади

07446/08-26 Лист01-09/1947
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
КРУГЛИЙ СТІЛ 28.09.2012 
Про участь у роботі круглого столу

152
06.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Освіта і наука

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Житомирська ОДА

07380/08-27 Лист5611/50/2-12
СВЯТКОВІ ЗАХОДИ 22.09.2012
Про участь у святкових заходах

153
03.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Кіровоградська ОДА

07386/08-27 Лист01-23/473/1
Про проведення 1 Центрально-Українського 
музейно-туристичного фестивалю 28-30.09.2012

154
03.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Хмельницька ОДА

07410/08-27 Лист66/33-30-4570/2
ФЕСТИВАЛЬ 09-10.10.2012
Про участь у фестивалі

155
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07411/08-27 Листб/н
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 22.09.2012
Про участь в урочистих заходах

156
11.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

14



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Адміністрація Президента України

07402/08-15 Лист04-01/735
(С.Скубашевський) ВСЕУКРАЇНСЬКА 
НАРАДА 11.09.2012
Про участь у нараді

157
10.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

07490/08-15 Лист51-01/424
(О.Лукаш) Про зняття з контролю статті 3 Указу 
Президента України від 19.06.2012 № 402

158
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07528/08-15 Лист02-01/2090
(С.Льовочкін) Про підсумки проведення 
спеціальної підготовки завідувачів 
(начальників) режимно-секретних органів 
обласних та міських державних адміністрацій

159
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання організаційної роботи

07532/08-15 Лист13-01/288
Про надання інформації щодо діяльності рад 
вітчизняних та іноземних інвесторів при 
місцевих органах виконавчої влади

160
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

07553/08-15 Лист03-01/2514
(І.Акімова) Про протокольне рішення від 
06.09.2012 за результатами засідання Комітету з 
економічних реформ щодо стану виконання 
соціальних ініціатив Президента України та 
реалізації соціальних напрямів реформ у 2012 
році

161
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

Президент України

07483/08-02 Указ537/2012
Про відзначення державними нагородами 
України з нагоди Дня фізичної культури і спорту

162
08.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

07507/08-36 Лист1065/01
Про погодження звільнення Бакарджиєва В.П.

163
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Великобілозерська райдержадміністрація

07491/08-37 Лист05-29/1270
Про нагородження Собуря В.В.

164
12.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька райдержадміністрація

07469/08-37 Лист01-20/1106
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Тіуновій Р.Є.

165
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07470/08-37 Лист01-20/1108
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Усовій В.І.

166
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07471/08-37 Лист01-20/1105
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня"  Соловйовій В.В.

167
10.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

15



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07508/08-20 Лист01-01-13/1819
Про виділення додаткової дотації

168
10.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Мелітопольська райдержадміністрація

07395/08-37 Лист03-02/41-к
Про нагородження Масленнікова Ю.Т.

169
04.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07396/08-37 Лист03-02/40-к
Про нагородження Башу О.М. (інші)

170
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07432/08-20 Лист1909/01-22
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

171
04.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07437/08-36 Лист03-02/39-к
Про погодження призначення Куліша О.Е.

172
29.08.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07510/08-37 Лист03-02/43-к
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня"  Дудці Г.П.

173
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07511/08-37 Лист03-02/44-к
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Козловій М.Г.

174
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07515/08-44 Лист01-24/568
Про ситуацію навколо території колишньої 275 
АБРБ

175
10.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Михайлівська райдержадміністрація

07415/08-37 Лист03-12/0549
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Тимощук Г.В.

176
10.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07416/08-37 Лист03-12/0548
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Сухініній С.М.

177
10.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07569/08-20 Лист03-12/0560
Про внесення змін до переліку об`єктів

178
14.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Оріхівська райдержадміністрація

07400/08-23 Лист01-11/1282
Про погашення заборгованості перед 
населенням за здане молоко

179
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

07438/08-22 Лист01-10/1275
Про перелік об`єктів

180
03.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Пологівська райдержадміністрація

16



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

07454/08-37 Лист01-08
Про нагородження Павленко С.Л. (інші)

181
06.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07462/08-36 Лист01-19/0996
Про погодження звільнення Гуглі О.Г.

182
04.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Приазовська райдержадміністрація

07506/08-22 Лист01-25/1044
Про проектно-кошторисну документацію

183
03.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Приморська райдержадміністрація

07417/08-22 Лист01-24/1266
Про проектно-кошторисну документацію

184
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07418/08-20 Лист01-20/1277
Про виділення коштів

185
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

07439/08-24 Лист0162/01-24
Про передачу проектно-кошторисної 
документації

186
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Розівська райдержадміністрація

07408/08-27 Лист
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 14.09.2012 
Про участь у заходах

187
від
№

від 11.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07414/08-37 Лист01-07/0530
Про нагородження Халімонова В.А. (інші)

188
04.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

07434/08-20 Лист01-13/0537
Про проведення розрахунків

189
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Токмацька райдержадміністрація

07452/08-22 Лист61-35/0843
Про передачу проектно-кошторисної 
документації

190
04.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій

07424/08-20 Лист394
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЯКИМІВСЬКОЇ РДА
Про визначення розпорядника коштів

191
06.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Чернігівська райдержадміністрація

07420/08-20 Лист01-11/0803
Про виділення коштів

192
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ 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

Тематика

07421/08-22 Лист01-11/0800
Про транспортне сполучення

193
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07504/08-22 Лист01-11/0808
Про матеріальний стан філії "Чернігівський 
райавтодор"

194
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Якимівська райдержадміністрація

07419/08-22 Лист01-07/26/1309
Про проектно-кошторисну документацію

195
04.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

07494/08-22 Лист322
БАРВІНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКОГО Р-НУ
Про транспортне сполучення

196
06.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

07517/08-10 Депутатське звернення05
ДЕПУТАТ КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ МАЙСТРО Д.М.
Про звернення Чудновець Ю.А. щодо 
подорожчання проїзду в громадському 
транспорті

197
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

07436/08-20 Лист07-10.3/681-747
Про стан використання субвенції

198
07.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Головне управління статистики

07392/08-41 Лист17-02-15/162
Про показники рівня злочинності в області за 6 
місяців 2012 року

199
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Правові питання

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

07575/08-34 Лист08-04-15-15/864
Про порушення в частині присвоєння статусу та 
правильності призначення пенсії, допомоги і 
компенсацій особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

200
11.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Обласне управління лісового та мисливського господарства

07489/08-20 Лист01-08/1097
Про виділення коштів

201
11.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Регіональне відділення Фонду державного майна

07412/08-27 Лист02-14-06164
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 14.09.2012
Про участь у заходах

202
10.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Територіальне управління Держпромгірнагляду
18
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07440/08-35 Лист07/01-14а/2107
Про надання кандидатури до складу спеціальної 
комісії

203
05.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Управління внутрішніх справ

07375/08-41 Лист90/6-4937
УПРАВЛІННЯ ПО БОРОТЬБІ З 
ОРГЗЛОЧИННІСТЮ
Про надання копій документів

204
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Правові питання

07531/08-41 Лист5/3139
Про надання копій актів

205
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Правові питання

Управління державної служби Головдержслужби України

07407/08-36 Лист372/ТО0810-12
Про надання інформації щодо забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

206
10.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Управління екології та природних ресурсів в області

07401/08-32 Лист1104/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

207
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Служба у справах дітей

07391/08-37 Лист01-20/0973
Про нагородження Мануйло С.І.

208
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Управління освіти і науки

07394/08-37 Лист5022.04-15
Про нагородження Гусевої С.Д.

209
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

07533/08-39 Постанова853
Про реєстрацію офіційних спостерігачів від 
МГО "Український Конгресовий Комітет 
Америки (УККА)" на виборах народних 
депутатів України 28.10.2012

210
11.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання виборів та референдумів

07571/08-39 Постанова872
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

211
12.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання виборів та референдумів

07572/08-39 Лист21-38-3444
Про кошторис та план асигнувань загального 
фонду бюджету

212
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання виборів та референдумів

07573/08-39 Лист21-46-3445
Про програмно-апаратні засоби

213
13.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України
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07534/08-22 Лист425
Про внесення змін до Порядку формування й 
користування інформаційним фондом Реєстру 
інформаційних телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем 
органів виконавчої влади,...

214
06.08.2012від

№
від 13.09.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

07448/08-46 Лист3650/02/24-12
Про надання інформації щодо забудовників

215
11.09.2012від

№
від 11.09.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

07548/08-27 Лист3638/02/221-12
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з відзначення у 2012 році Дня 
партизанської слави

216
10.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

07405/08-33 Лист2764/12
Про склад регіональної комісії

217
31.08.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Державне агентство рибного господарства України

07456/08-36 Лист1-9-614664
Про погодження звільнення Тітова О.В.

218
07.09.2012від

№
від 12.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

07399/08-27 Лист4580/27/4
Про висвітлення в ЗМІ питань, присвячених 
обговоренню проекту Концепції гуманітарного 
розвитку України на період до 2020 року

219
07.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

07514/08-27 Лист4641/27/4
Про надання інформації щодо дотримання 
нормативів мінімального забезпечення сіл, 
селищ та міст кіосками з продажу друкованих 
ЗМІ (преси)

220
12.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національна академія державного управління при 
Президентові України

07576/08-36 Лист1/15-05-1015
Про прийом на підготовчі курси

221
06.09.2012від

№
від 14.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Національне агентство України з питань державної служби

07383/08-36 Лист167/96/22-12
Про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу 
11.09.2012

222
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07384/08-36 Лист166/96/22-12
Про участь у Міжнародному семінарі-тренінгу 
10.09.2012

223
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

07385/08-36 Лист157/71/22-12
РІШЕЛЬЄВСЬКІ ЧИТАННЯ 24-26.09.2012
Про участь у читаннях

224
31.08.2012від

№
від 10.09.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби
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07535/08-29 Лист4329/40-12
Про участь у Всеукраїнській спартакіаді 
держслужбовців 17-22.09.2012

225
07.09.2012від

№
від 13.09.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Рада національної безпеки і оборони України

07362/08-24 Лист912/12-9/8-2
Про звернення голови Мелітопольської районної 
ради Єсипенка Ю.О. щодо 
ремонтно-відновлювальних робіт

226
06.09.2012від

№
від 10.09.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

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