
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.11.12 по 23.11.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

09615/08-01 Закон України5453-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв`язку з прийняттям Закону України 
"Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства"

1
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Правові питання

09616/08-01 Закон України5436-VI
Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом 
Грецької Республіки про взаємну охорону 
секретної інформації у сфері оборони

2
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09617/08-01 Закон України5441-VI
Про приєднання України до Конвенції про 
розробку Європейської фармакопеї із 
поправками, внесеними відповідно до положень 
Протоколу до неї

3
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Охорона здоров'я

09618/08-01 Закон України5444-VI
Про приєднання України до Угоди про 
міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів 
автобусами (Угода INTERBUS)

4
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09619/08-01 Закон України5446-VI
Про прийняття Поправок до Статей Угоди 
Міжнародного валютного фонду

5
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09620/08-01 Постанова5464-VI
Про призначення членів наглядової ради ПАТ 
"Державний земельний банк"

6
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09621/08-01 Закон України5471-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо ставок акцизного податку на 
речовини, які використовуються як компоненти 
моторних палив

7
06.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09622/08-01 Закон України5467-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2012 рік" щодо 
погашення заборгованості з різниці в тарифах га 
теплову енергію для населення

8
06.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09623/08-01 Закон України5431-VI
Про внесення змін до пункту 9 розділу VI 
"Прикінцеві та перехідні положення Закону 
України "Про депозитарну систему України" 
щодо казначейських зобов`язань України

9
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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09624/08-01 Закон України5451-VI
Про затвердження Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2012-2016 роки

10
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Охорона здоров'я

09625/08-01 Закон України5480-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення інструментів впливу 
на грошово-кредитний ринок

11
06.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09626/08-01 Закон України5470-VI
Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону 
України "Про Державний бюджет України на 
2012 рік"

12
06.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09627/08-01 Закон України5469-VI
Про внесення зміни до Прикінцевих положень 
Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2012 рік"

13
06.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09628/08-01 Закон України5456-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації повноважень органів 
виконавчої влади у сфері екології та природних 
ресурсів, у тому числі на місцевому рівні

14
16.10.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09696/08-01 Закон України5459-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності МВС України, МНС 
України, Мінрегіону України, інших ЦОВВ, 
діяльність яких спрямовується та координується 
через відповідних міністрів

15
16.10.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання організаційної роботи

09698/08-01 Закон України5404-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв`язку з прийняттям Кодексу 
цивільного захисту України

16
02.10.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

09699/08-01 Закон України5403-VI
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

17
02.10.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

09629/08-36 Лист03/1-7-02/2-868
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Про зарахування до кадрового резерву Бурко 
О.М.

18
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

09669/08-27 Лист1565
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Про фестивальні події етнокультурного 
спрямування

19
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

2
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09711/08-27 Лист406
ПРОГРАМА "БІБЛІОМІСТ"
Про проведення семінарів

20
16.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09735/08-22 ЛистН-21/1191
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію перевезень пільгових 
категорій громадян

21
16.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09740/08-32 Листб/н
ФО-П Журавель
Про надання дозволу на продаж земельної 
ділянки в с. Луначарське вул. Морська,46

22
21.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09748/08-28 Лист1485
АЛЬЯНС
Про обласну програму з протидії поширенню 
вірусних гепатитів

23
21.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Охорона здоров'я

09751/08-21 Лист21/19
ГРОДАСЬКА РАДА ПРИ 
ДЕРЖДІППРИЄМНИЦТВІ
Про вдосконалення законодавства про рекламу

24
16.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

09755/08-22 Лист438
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МАЛИХ, СЕРЕДНІХ 
І ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Про співпрацю з компанією "Tecniconsult 
Group"

25
19.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Партії та громадські організації

09644/08-27 Лист0811112-9
ГК ІЗ ВШАНУВАННЯ ПАМ`ЯТІ ЖЕРТ 
ГОЛОДОМОРУ
Про заходи із вшанування пам`яті жертв 
голодомору

26
08.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09662/08-38 Лист639/33
РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про фінансову підтримку обласної ветеранської 
організації

27
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

Посольства, консульства

09663/08-33 Лист2307
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РОСІЇ В 
ХАРКОВІ
Про надання інформації щодо співробітництва

28
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09790/08-33 Лист6117/17-200-227
ГЕНКОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В 
НИЖНЬОМУ НОВГОРОДІ
Про поглиблення співпраці з ПФО

29
23.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09608/08-03 Постанова1037
Про заходи щодо вдосконалення організації та 
проведення авіаційних робіт з пошуку і 
рятування

30
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

3
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09609/08-03 Постанова1045
Про затвердження Типового договору про 
організацію надання транспортних послуг з 
перевезень міським електричним транспортом 
та внесення змін до Правил надання населенню 
послуг з перевезень міським 
електротранспортом

31
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09610/08-04 Витяг з протоколуВП 88
(М.Азаров) 2. Про результати діяльності 
Державної міграційної служби у 2011-2012 
роках

32
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання релігії та національностей

09611/08-04 Витяг з протоколуВП 88
(М.Азаров) 1. Про результати діяльності 
Державної реєстраційної служби у 2011-2012 
роках

33
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Правові питання

09612/08-09 Доручення44647/1/1-12
(В.Хорошковстький) Про стан розрахунків за 
спожитий природний газ

34
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09613/08-09 Доручення44019/1/1-12
(В.Хорошковський) Про збереження 
структурних підрозділів державних 
адміністрацій з питань надзвичайних ситуацій

35
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

09614/08-09 Доручення30727/78/1-12
(В.Хорошковський) Про будівництво оптового 
ринку сільгосппродукції "Січовий у місті 
Запоріжжі

36
15.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

09692/08-03 Постанова1049
Про внесення змін до п.34 Переліку категорій 
працівників, яким може бути надано службові 
жилі приміщення

37
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

09693/08-09 Доручення40536/3/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про погашення заборгованості 
із заробітної плати

38
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09694/08-09 Доручення45854/1/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про наукову доповідь 
"Промисловий комплекс в системі 
макроекономічних процесів і трансформації 
ринку праці України"

39
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

09695/08-09 Доручення42730/1/1-12
(В.Хорошковський) Про вжиті заходи до 
забезпечення стабільних цін на хліб та 
хлібобулочні вироби

40
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

09725/08-03 Розпорядження920-р
Про затвердження плану заходів з реалізації у 
2012 році національного проекту "Нове життя" - 
нова якість охорони материнства та дитинства"

41
14.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Охорона здоров'я
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09726/08-09 Доручення38220/7/1-12
(В.Хорошковський) Про утворення та діяльність 
регіональних Координаційних рад по боротьбі  з 
порушеннями прав інтелектуальної власності

42
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Освіта і наука

09727/08-09 Доручення45443/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про результати ревізії коштів 
субвенції

43
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09728/08-09 Доручення26782/121/1-09
(Ю.Аністратенко) Про погашення 
заборгованості за спожитий природний газ

44
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09741/08-09 Доручення45597/1/1-12
(Р.Богатирьова) Про звернення лікаря-уролога 
КУ "Токмацька ЦРЛ" щодо придбання 
медичного обладнання

45
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Охорона здоров'я

09742/08-09 Доручення46446/0/1-12
(С.Тігіпко) До протоколу позачергового 
засідання Комісії з питань гуманітарної 
допомоги при КМУ від 15.11.2012

46
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09775/08-03 Розпорядження922-р
Про утворення Організаційного комітету з 
підготовки та проведення у 2013 році заходів з 
нагоди Дня соціальної справедливості

47
21.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09776/08-03 Розпорядження923-р
Про заходи з підготовки та відзначення у 2012 
році Міжнародного дня інвалідів

48
21.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09777/08-09 Доручення46147/1/1-12
((М.Азаров) Про заходи у зв`язку з Днем пам`яті 
жертв голодоморів

49
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09778/08-09 Доручення46398/1/1-12
(М.Азаров) до листа НДУ Соболєва С.В.
Про звернення голови Малокатеринівської 
сільради Запорізького р-ну щодо виділення 
коштів на ремонт дитячого навчально-виховного 
закладу

50
21.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09779/08-09 Доручення45589/1/1-12
(М.Азаров) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ"Я
Про забезпечення лікувальним харчуванням 
хворих на фенілкетонурію

51
20.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Охорона здоров'я

09780/08-09 Доручення46729/0/1-12
(М.Азаров) Про надання інформації щодо 
об`єктів незавершеного будівництва

52
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09781/08-09 Доручення
(Ю.Аністратенко) Про розвиток мережі 
соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування

53
23.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

5
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09782/08-09 Доручення45420/1/1-12
План організації виконання Указу Президента 
України "Про стоки проведення чергових 
призовів, чергові призови громадян України на 
строкову службу та звільнення в запас 
військовослужбовців у 2013 році"

54
21.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"

09768/08-22 Лист26-6488/1.2-12
Про розрахунок обсягу заборгованості з різниці 
в тарифах на теплову енергію, що надана 
населенню

55
20.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09789/08-23 Лист37-13-1-11/2231
Про посів озимих культур

56
23.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство екології та природних ресурсів

09642/08-32 Лист22126/08/10-12
Про надання кандидатури до складу 
Координаційної ради

57
13.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Міністерство закордонних справ

09732/08-33 Лист610/17-110-3818
Про співробітництво з Удмуртською 
Республікою РФ

58
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство інфраструктури

09706/08-22 Лист5939/25/14-12
Про надання інформації щодо забезпечення 
маршрутною мережею населених пунктів

59
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство оборони

09660/08-44 Лист286/9/5788
Про проведення 13.12.2012 спільної наради

60
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Міністерство охорони здоров'я

09603/08-34 Лист10/2/2713/18958
Про надання інформації щодо виконання п. 2 
доручення Президента України від 23.07.2012 № 
1-1/1897

61
15.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09739/08-24 Лист8/11.3-464-12
Про надання інформації щодо виконання 
Загальнодержавної цільової програми "Питна 
вода України"

62
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09758/08-46 Лист7/17-18787
Про надання інформації щодо виконання 
програми "Забезпечення житлом інвалідів 
війни"

63
21.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

6
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09785/08-24 Протокольне рішення2
Протокольне рішення Міжвідомчої робочої 
групи з питань підготовки до забезпечення 
сталого проходження опалювального сезону 
2012/13 року

64
15.10.2012від

№
від 23.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

09649/08-35 Лист665/0/15-12/55
Про відновлення працездатності обладнання

65
15.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09650/08-36 Лист650/0/15-12/57
Про надання інформації щодо введення посад 
фахівців із соціальної роботи

66
09.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

09654/08-46 Лист656/0/15-12/04
Про забезпечення житлом 
воїнів-інтернаціоналістів

67
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

09655/08-33 Лист658/0/15-12/04
Про переліки інвестиційних програм (проектів), 
що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

68
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09656/08-29 Лист646/0/15-12/57
Про попередження насильства в сім`ї

69
08.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

09657/08-30 Лист649/0/15-12/57
Про порушення в діяльності органів опіки та 
піклування

70
09.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

09705/08-35 Лист676/0/15-12/55
Про цілодобове функціонування обладнання

71
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Міністерство фінансів

09632/08-33 Лист31-05050-05/1-2
Про реєстрацію іноземних інвестицій

72
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09687/08-20 Лист31-07000-206-5/
Про надання інформації щодо кредиторської 
заборгованості за надані телекомунікаційні 
послуги

73
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

09689/08-24 Лист02-6575/26
Про надання функцій замовника

74
19.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізький міськвиконком

09688/08-46 ЛистШ-0715-01
Про відселення звільнених військовослужбовців

75
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін
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09701/08-20 Лист01-19/03432
Про залучення інвестицій на реконструкцію 
Палацу спорту "Юність"

76
20.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09703/08-24 Лист01-26/03434
Про тариф на послуги КП "Водоканал"

77
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09718/08-22 Лист03-26/03431
Про проведення перевірки пунктів приймання 
металобрухту

78
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09759/08-36 Лист09-16/03442
Про надання матеріалів про проведення 
спецперевірки щодо Новосьолова А.С.

79
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

09637/08-20 Лист02-12/1111-3
Про виділення коштів

80
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

09704/08-10 Депутатське звернення01/397
ДОР ФРОЛОВ М.О.
Про конфліктну ситуацію навколо міської 
лікарні № 3

81
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Охорона здоров'я

09745/08-10 Депутатське звернення173
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І. (Ємельяненку В.А.)
Про проведення оплати

82
22.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Обласна рада

09769/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)17
Про обласну програму соціального захисту 
бездомних громадян, осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі та осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, на 2013-2017 
роки

83
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Дніпроенерго"

09714/08-37 Лист09/2562
Про нагородження Саприкіна М.П. (інші)

84
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВАТ "Дніпроспецсталь"

09673/08-37 Лист125-70
Про нагородження Садовнікова О.С. (інші)

85
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВАТ "Запоріжгаз"

09734/08-22 Лист13/7357
Про газопостачання 

86
21.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

8
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ВАТ "Запоріжжяобленерго"

09753/08-22 Лист001-44у/8282
Про розрахунки за спожиту електроенергію

87
21.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Галузеві обкоми профспілок

09788/08-20 Лист01-13-392
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я
Про виділення додаткових коштів

88
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізька АЕС

09762/08-22 Лист01/29664
Про будівництво 2-х енергоблоків на 
майданчику Запорізька АЕС

89
22.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09631/08-22 Лист217
ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про затвердження паспорту автобусного 
маршруту на перевезення пасажирів

90
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09638/08-22 Лист254/166
ПП "МТК "СУПУТНИК-ЛАЙН"
Про виправлення недоліків в актах на 
перевезення пасажирів

91
15.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09639/08-22 Лист166
ДП "СУПУТНИК-ДНІПРО" ПП "МТК 
"СУПУТНИК-ЛАЙН"
Про виправлення недоліків в актах на 
перевезення пасажирів

92
15.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09665/08-36 Лист382
ТОВ "ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ "ГРАНІК"
Про територіальне відділення Державної 
інспекції з контролю за цінами

93
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

09708/08-22 Лист67
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про тариф на автоперевезення

94
15.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09709/08-22 Лист227
ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про тариф на автоперевезення

95
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09760/08-32 Лист82
ТДВ "40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

96
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09771/08-37 Лист5/11794
ЛІНІЙНИЙ ВІДДІЛ НА СТАНЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ 
УМВСУ НА ПРИДНІПРОВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
Про нагородження Муковського І.І.

97
18.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Інші кореспонденти

9



№
п/п

Адресат
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короткий зміст
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09602/08-33 Лист1977
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Про реалізацію інвестиційного проекту

98
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09630/08-37 Лист819
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3042 ВНУТРІШНІХ 
ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
Про нагородження Марков С.В. (інші)

99
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09646/08-22 ЛистЕЕр-4/649
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ВСП 
"ЕНЕРГОЗБУТ"
Про відключення споживачів від 
електропостачання

100
19.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09715/08-37 Лист06-03/1287
ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ 
МЕРЕЖІ
Про нагородження Ладного І.В. (інші)

101
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09719/08-22 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про затвердження паспортів маршрутів

102
21.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09749/08-22 Лист2685
ДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про надання переліку екологічної броні

103
19.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09756/08-37 Лист21-11/886
ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про нагородження Шабалова Г.І.

104
21.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09773/08-32 1201
ПРИАЗОВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про затвердження проекту землеустрою

105
23.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Обласний військовий комісаріат

09729/08-44 Лист1259
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 04.12.2012
Про участь в урочистостях

106
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

09730/08-37 Лист1254
Про нагородження Логвінова М.О.

107
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09731/08-37 Лист1255
Про нагородження Адамова С.А. (інші)

108
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Облпрокуратура

09641/08-41 Лист05/3-2198-12
Про надання копії розпорядження голови ОДА 
від 10.08.2012 № 248

109
19.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Правові питання

Партії та громадські об'єднання

09733/08-38 Лист19
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОДА
Про створення робочої групи

110
21.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

10
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09736/08-18 Лист420
СКПСУ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про вирішення конфліктної ситуації

111
14.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

09754/08-20 Листб/н
БГО ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС 
ІНВАЛІДІВ
Про надання благодійної допомоги

112
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09787/08-37 Лист79
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про нагородження Наметченка О.В. (інші)

113
21.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Підприємства комунальної служби

09764/08-22 Лист789
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про затвердження питомих норм витрат 
енергоносіїв

114
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Учбові заклади

09645/08-26 Лист2174
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРУГЛИЙ СТІЛ 21.11.2012
Про участь у Круглому столі

115
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Освіта і наука

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим

09661/08-33 Лист01-06/2548
Про співробітництво

116
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09605/08-15 Лист13-001/348
(А.Гончарук) Про виконання в повному обсязі 
п.10 доручення Президента України від 
03.08.2012 № 1-1/2090

117
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09606/08-15 Лист
(С.Льовочкін) Про мережу соціальних 
гуртожитків для дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування

118
від
№

від 19.11.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

09607/08-15 Лист02-01/2703
(С.Льовочкін) Про заходи у зв`язку з Днем 
пам`яті жертв голодоморів

119
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09702/08-15 Лист04-01/936
(С.Скубашевський) ВСЕУКРАЇНСЬКА 
НАРАДА 04.12.2012
Про захист прав дитини

120
20.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Президент України

09691/08-02 Указ640/2012
Про відзначення державними нагородами 
України

121
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

11



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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09774/08-02 Указ636/2012
Про відзначення державними нагородами 
України працівників агропромислового 
комплексу

122
15.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

09710/08-22 Лист01-30/1789
Про ремонт автодоріг району

123
14.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Великобілозерська райдержадміністрація

09747/08-36 Лист05-29/1542
Про погодження звільнення Кириленко М.П.

124
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Веселівська райдержадміністрація

09636/08-20 Лист
Про перерозподіл плану асигнувань субвенції

125
16.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Вільнянська райдержадміністрація

09635/08-20 Лист01-05/2793
Про сприяння пропуску документів у 
казначейській службі

126
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

09766/08-37 Лист217/01-15
Про нагородження Німича Д.В.

127
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Жовтнева райадміністрація

09672/08-37 Лист2304/01-25
Про нагородження Ляха С.Р.

128
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька райдержадміністрація

09737/08-23 Лист01-07/1341
Про демонтаж трубопроводів

129
15.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09763/08-36 Лист01-01-29/2331
Про погодження звільнення Козулькової О.В.

130
19.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Михайлівська райдержадміністрація

09686/08-37 Лист03-12/0682
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Кобизь Т.П.

131
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Новомиколаївська райдержадміністрація

09761/08-37 Лист01-21/2542
Про нагородження Троцької В.І.

132
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Оріхівська райдержадміністрація

12
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09757/08-37 Лист01-18/1611
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Скрипкі С.В.

133
15.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Пологівська райдержадміністрація

09700/08-37 Лист03-34/1295
Про нагородження Мінька І.І.

134
06.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приазовська райдержадміністрація

09712/08-22 Лист01-25/1315
Про забезпечення населення району скрапленим 
газом

135
06.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09713/08-37 Лист01-06/1345
Про нагородження Іванової Т.Д. (інші)

136
14.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09716/08-37 Лист01-06/1356
Про присвоєння почесного звання Левченку 
М.Г.

137
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09717/08-37 Лист01-06/1355
Про нагородження Бєлого В.М.

138
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приморська райдержадміністрація

09675/08-37 Лист01-30/1690
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Німченко З.І.

139
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09676/08-37 Лист01-30/1684
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Рябовій М.М.

140
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09677/08-37 Лист01-30/1685
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Голік О.В.

141
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09678/08-37 Лист01-30/1686
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Гіренко В.А.

142
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09679/08-37 Лист01-30/1682
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Цура Г.І.

143
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09680/08-37 Лист01-30/1691
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Шаріній В.Н.

144
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09681/08-37 Лист01-30/1692
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Осауленко Л.В.

145
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09682/08-37 Лист01-30/1689
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Григоровій В.В.

146
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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09683/08-37 Лист01-30/1688
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Марковій Г.В.

147
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09684/08-37 Лист01-30/1687
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Барановій Г.І.

148
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09685/08-37 Лист01-30/1683
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Самохваловій Л.М.

149
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09690/08-22 Лист01-25/1525
Про внесення змін до переліку об`єктів

150
24.10.2012від

№
від 20.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09697/08-36 Лист01-35/1695
Про погодження призначення Делігіозова В.Ф.

151
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Розівська райдержадміністрація

09746/08-22 Лист01-12/0093
Про списання транспортних засобів

152
21.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Шевченківська райадміністрація

09722/08-35 Лист01-15/1066
Про порушення клопотання про збільшення 
розміру пенсії за особливі заслуги перед 
Україною Самсиці М.І.

153
05.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Якимівська райдержадміністрація

09786/08-36 Лист01-07/26/1699
Про погодження звільнення Захарова М.І.

154
20.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

09707/08-10 Рішення19
Про звернення депутатів Василівської райради 
до Мінфіна, Запорізької облради та Запорізької 
облдержадміністрації

155
16.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Вільнянська райрада

09666/08-21 Лист02-41/296
Про передачу міських очисних споруд

156
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Сільські та селищні Ради народних депутатів

09670/08-35 Лист1497
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про легалізацію робочих місць на 
Мелітопольському заводі автотракторних 
запчастин

157
13.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

14
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09671/08-32 Лист1396
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про затримку в оформленні 
правовстановлюючих документів на землю

158
22.10.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09752/08-20 Лист1496
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про сплату податків

159
13.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції

09765/08-41 Лист8604/04-02
Про складання актових записів цивільного стану 
в електронному вигляді

160
07.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Правові питання

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

09674/08-20 Лист08-05-15-15/102
Про результати ревізії КП "Облводоканал" 
Запорізької облради

161
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші територіальні обласні органи

09634/08-36 Лист11/3-1/5617
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про погодження призначення Задорожного А.О.

162
09.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

09667/08-22 Лист08-1-05/129
УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСІНСПЕКЦІЇ У 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про бланки ліцензійних карток

163
02.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09738/08-33 Лист12-242
ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Про залучення фінансового ресурсу для 
реалізації пропозицій та проектів

164
21.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09750/08-20 Лист01-1011/2442
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ 
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Про проведення платежів

165
20.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09767/08-20 Лист01-1659
УПРАВЛІННЯ ВИКОН. ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Про порушення термінів виплати заробітної 
плати

166
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09772/08-23 Лист149/02-19
ЗАПОРІЗЬКЕ РВ АГРАРНОГО ФОНДУ
Про перелік рекомендованих зернових складів

167
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Регіональне відділення Фонду державного майна

15
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09633/08-21 Лист07-04-07750
Про надання інформації щодо договору 
купівлі-продажу від 11.04.2007 №1102

168
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

09668/08-35 Лист02-14-07778
Про сприяння працевлаштуванню інвалідів

169
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Управління державної судової адміністрації в Запорізькій 
області

09743/08-41 Лист08-01/2252
Про вирішення питання щодо списків 
присяжних у м. Запоріжжі

170
21.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Правові питання

09744/08-21 Лист08-01/2255
Про виділення приміщення Заводському та 
Хортицькому райсудам

171
22.11.2012від

№
від 22.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Управління екології та природних ресурсів в області

09720/08-29 Лист1400/04
Про проведення у 2013 році "Року фізичного 
здоров`я та екології"

172
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

09721/08-32 Лист1401/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

173
20.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне управління праці та соціального захисту населення

09640/08-37 Лист01-к-
Про нагородження Перевало Н.В. (інші)

174
15.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09723/08-39 Постанова1968
Про Порядок використання 
програмно-апаратних комплексів та обладнання 
системи відеоспостереження, відеозапису і 
трансляції зображення

175
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання виборів та референдумів

09724/08-39 Лист21-38-6475
Про відповідальне зберігання 
програмно-апаратних комплексів

176
19.11.2012від

№
від 21.11.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція України з безпеки на наземному 
транспорті

09664/08-36 Лист5020
Про призначення Завгороднього О.В.

177
08.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна інспекція України з контролю за цінами

09643/08-20 Лист100-803-23/2146
Про надання інформації щодо рівня діючих 
тарифів на житлово-комунальні послуги

178
15.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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Державна митна служба України

09647/08-44 Лист17/5-5.2/3872
Про погодження проекту Угоди між КМУ та 
Урядом РФ

179
14.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

09648/08-44 Лист17/5-5.2/3873
Про погодження проекту Технологічної схеми

180
14.11.2002від

№
від 19.11.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

09659/08-22 Лист10060/0/7-2-6/6/
Про проведення перевірок

181
16.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

09652/08-27 Лист4745/01/221-12
Про сприяння виданню мемуарної та 
документальної літератури

182
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09653/08-27 Лист4744/01/221-12
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 17.03.2011 № 199-р

183
14.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державне агентство екологічних інвестицій України

09651/08-32 Лист3478/8/6
Про виконання зобов`язань України за 
Кіотським протоколом

184
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

09658/08-26 Лист1/06-3-821
МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 20-21.12.2012
Про участь у форумі

185
15.11.2012від

№
від 20.11.12
№ Освіта і наука

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

09604/08-27 Лист6047/27/5
ВЕБІНАР 22.11.2012
Про участь у вебінарі

186
19.11.2012від

№
від 19.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09770/08-27 Лист6125/27/4
Про надання інформації щодо фінансової 
підтримки друкованих ЗМІ

187
22.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Рада національної безпеки і оборони України

09783/08-44 Лист2257/5-6-8
Про надання інформації щодо встановлення у 
натурі (на місцевості) меж прибережних смуг 
уздовж річок, навколо водойм

188
11.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09784/08-44 Лист2250/5-6-8
Про стан функціонування єдиної державної 
системи запобігання та реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру

189
21.11.2012від

№
від 23.11.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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