
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.11.12 по 30.11.12

Ф21-КА

№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Перший заступник голови ОДА

09970/08-15 Лист41-01/1453
Про зняття з контролю Указу Президента 
України від 22.03.2012 № 207/2012

1
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України

09826/08-10 Депутатське звернення04-01/7-1784(21
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Юсупова С.Ю. щодо 
забезпечення засобом приймання сигналів 
цифрового телерадіомовлення

2
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09836/08-10 Депутатське звернення439
НДУ СУХИЙ Я.М.  (Пелиху Ю.Г.)
Про звернення мешканців дослідної станції 
щодо надання допомоги у створенні умов для 
занять спортом

3
21.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Академії

09937/08-27 ЛистА/176
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
Про вирішення конфліктної ситуації

4
21.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Громадські об'єднання

09859/08-27 Лист23/16
ГО "СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ"
Про співробітництво

5
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Заявник

09950/08-32 Листб/н
СТОЦЬКА С.Й.
Про затвердження проекту землеустрою

6
29.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші кореспонденти

09847/08-37 Лист328/11/1
ПРОКУРАТУРА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Івлєва М.М.

7
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09853/08-32 Лист10994/14-007
ДК "УКРТРАНСГАЗ"
Про затвердження проекту землеустрою

8
14.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09854/08-32 Лист10995/14-007
ДК "УКРТРАНСГАЗ"
Про затвердження проекту землеустрою

9
14.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища



№
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Адресат
номер, дата 
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Вид документа
короткий зміст
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09863/08-27 Лист03/492
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату "Офіційного вісника України"

10
20.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09885/08-41 ЛистВ220/245
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ФОРУМ 30.11.2012
Про участь у форумі

11
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Правові питання

09922/08-22 Листб/н
МІСЦЕВИЙ РОЗВИИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ 
НА ГРОМАДУ-ІІ
Про удосконалення програми з 
енергоефективності

12
23.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09957/08-37 Лист5/10330
УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ НА 
ПРИДНІПРОВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
Про нагородження Деменка В.В. (інші)

13
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09985/08-32 Лист6685/14-007
ДК "УКРТРАНСГАЗ"
Про затвердження проекту землеустрою

14
10.07.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Партії та громадські організації

09919/08-27 Лист27.11.2012
МБО "РОМСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД 
"ЧІРІКЛІ"
Про виділення новорічних подарунків

15
27.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09976/08-27 Лист73
ЄВРЕЙСЬКИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ
МЕМОРІАЛЬНІ ЗАХОДИ 27.01.2013
Про участь у заходах

16
20.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

09791/08-04 Витяг з протоколуВП 90
(М.Азаров) 6.6. Рішення з окремих питань щодо 
виконання місцевих бюджетів

17
21.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09792/08-04 Витяг з протоколуВП 90
(М.Азаров) 6.3. Рішення з окремих питань щодо 
безперебійного газопостачання підприємств 
комунальної теплоенергетики

18
21.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09793/08-16 Лист14179/0/2-12
(Ю.Авксентьєв) Про оцінку діяльності органів 
виконавчої влади за напрямом "Робота з 
громадськістю"

19
21.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

09794/08-09 Доручення45063/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про надання субвенції на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах

20
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

2



№
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Адресат
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09795/08-09 Доручення45917/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ОСББ "Кедр" 
м. Бердянськ щодо вирішення конфліктної 
ситуації

21
24.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09796/08-09 Доручення45742/1/1-12
(В.Хорошковський) Про внесення змін до 
постанови КМУ від 01.08.1996 № 879

22
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09797/08-09 Доручення44801/1/1-12
(В.Хорошковський) Про фінансування ЕТО 
апаратури оповіщення у 2012 році

23
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

09798/08-09 Доручення46890/1/1-12
(М.Азаров) Про внесення змін до Податкового 
Кодексу України

24
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09799/08-09 Доручення45385/1/1-12
(В.Хорошковський) Про недостатнє 
фінансування освіти на 2013 рік

25
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09800/08-09 Доручення45730/1/1-12
(В.Хорошковський) Про результати перевірок 
організації харчування у навчальних закладах

26
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Освіта і наука

09801/08-09 Доручення43803/3/1-12
(М.Азаров) Про ліцензійне програмне 
забезпечення

27
21.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання інформаційних технологій

09802/08-09 Доручення46979/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про затримання платежів 
розпорядників та одержувачів коштів з місцевих 
бюджетів

28
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09803/08-09 Доручення6268/170/1-08
(Ю.Аністратенко) Про зняття з контролю 
доручення КМУ від 11.02.2008 № 6268/1/1-08

29
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09825/08-09 Доручення32579/9/1-12
(В.Хорошковський) Про формування переліку 
інвестиційних програм (проектів)

30
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

09864/08-03 Постанова1069
Про внесення змін до деяких актів КМУ

31
14.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09865/08-09 Доручення52060/61/1-11
(В.Хорошковський) Про зміну термінів 
інформування щодо підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників

32
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

09866/08-09 Доручення44949/1/1-12
(В.Хорошковський) Про Програму 
співробітництва України з країнами Африки на 
період 2013-2015 рр.

33
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

3
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Адресат
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Вид документа
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09901/08-09 Доручення47478/0/1-12
(М.Азаров) Про надання інформації щодо сум 
кредиторської заборгованості із заробітної плати 
працівникам бюджетних установ

34
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09902/08-03 Постанова1074
Про внесення змін до Порядку та умов надання у 
2012 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, ...

35
12.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09903/08-03 Постанова1078
Питання стипендіального забезпечення

36
12.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09904/08-09 Доручення47255/0/1-12
(М.Азаров) За фактами, наведеними у ЗМІ, 
стосовно нещасного випадку у 
загальноосвітньому навчальному закладі № 87 
м. Запоріжжя

37
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Освіта і наука

09905/08-09 Доручення41554/4/1-12
(Р.Богатирьва) Про створення системи 
обслуговування шкільних автобусів

38
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Освіта і наука

09906/08-09 Доручення41644/3/1-12
(М.Азаров) Про сприяння в діяльності 
дільничних інспекторів міліції

39
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Правові питання

09907/08-09 Доручення46815/1/1-12
(М.Азаров) Про виділення лімітів природного 
газу

40
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09928/08-09 Доручення47589/0/1-12
(М.Азаров) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 29.11.2012 
О 12-30
Про участь у селекторній нараді

41
28.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09929/08-09 Доручення42980/7/1-12
(С.Тігіпко) Про профілактику соціального 
сирітства

42
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

09930/08-09 Доручення47480/1/1-12
(М.Азаров) Про звернення громадян з питань 
заборгованості з виплат заробітної плати

43
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09931/08-09 Доручення46728/1/1-12
(М.Азаров) Про організацію роботи щодо 
забезпечення надання пільг ветеранам війни

44
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09969/08-09 Доручення47722/0/1-12
(С.Тігіпко) Про видатки на заробітну плату з 
місцевих бюджетів

45
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

4



№
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Адресат
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 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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09971/08-03 Постанова1087
Про внесення змін до пункту 3 Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій

46
28.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09972/08-09 Доручення47515/0/1-12
(С.Тігіпко) До протоколу засідання Комісії з 
питань гуманітарної допомоги при КМУ від 
22.11.2012

47
28.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

09855/08-23 Лист37-30-11/22038
Про підтримку розвитку рибництва та прийняття 
регіональних програм

48
20.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

09835/08-22 Лист3821-04/44596-0
Про надання переліку підприємств

49
26.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09851/08-33 Лист80-06/44141-06
Про виставково-ярмаркову діяльність

50
22.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09868/08-19 Лист3221-04/44124-0
Про формування переліку об`єктів державної 
власності, що мають стратегічне значення для 
економіки і безпеки держави

51
21.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

09869/08-33 Лист2823-05/44709-0
 Про формування переліку інвестиційних 
програм (проектів)

52
27.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09882/08-33 Лист2802-04/44167-0
Про надання інформації щодо виконання  плану 
заходів стосовно стимулювання міжрегіональної 
співпраці, кооперації та інтеграції

53
22.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

09897/08-23 Лист2723-05/44856-0
Про надання матеріалів щодо виконання 
доручення КМУ від 12.11.2012 № 45312/1/1-12

54
27.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство закордонних справ

09834/08-33 Лист301/14-020-1007
Про зустрічі та проводи делегацій України

55
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство культури

09839/08-36 Лист1930/67/10-12
Про надання інформації щодо структурних 
підрозділів у справах релігій та національностей 
облдержадміністрацій

56
21.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби
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09887/08-27 Лист93/7-3/35-2
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів з відзначення 190-річчя з дня 
народження Юрія Шкрібляка

57
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій

09858/08-37 Лист04-11324/282
Про нагородження Чернова В.Л.

58
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

09838/08-26 Лист1/9-850
Про надання інформації щодо запровадження 
інклюзивного та інтегрованого навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах

59
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Освіта і наука

Міністерство охорони здоров'я

09872/08-28 Лист18.7948/10-04/1
Про реалізацію пілотного проекту щодо 
впровадження державного регулювання цін на 
лікарські засоби для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою

60
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Охорона здоров'я

09873/08-28 Лист04.04.42/19785
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 30.11.2012
Про участь у селекторній нараді

61
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Охорона здоров'я

09933/08-28 Лист18.7994/10-05/2
Про надання матеріалів до підготовки наради 
щодо доцільності закриття аптечних кіосків

62
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

09840/08-32 Лист7/21/18695
Про надання інформації щодо обліку 
(інвентаризації) зелених насаджень населених 
пунктів

63
20.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09841/08-24 Лист7-21/18535
Про проект наказу "Про затвердження Правил 
експлуатації споруд інженерного захисту 
територій населених пунктів від зсувів та 
обвалів"

64
16.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09842/08-24 Лист7/21-18543
Про надання інформації щодо виконання 
першочергових заходів стосовно поліпшення 
становища осіб з вадами зору

65
16.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09843/08-24 Лист7/21-18637
Про проект Типових правил благоустрою 
населеного пункту

66
19.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09856/08-24 Лист7/21-18704
Про Рекомендації всеукраїнського семінару 
"Благоустрій-2012"

67
20.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09870/08-24 Лист7/20-18969
Про надання інформації щодо договорів на 
надання субвенції на погашення заборгованості 
з різниці в тарифах

68
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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09871/08-24 Лист7/11-18964
НАРАДА-ЗАСЛУХОВУВАННЯ 30.11.2012
Про участь у нараді

69
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09877/08-24 Лист7/21-18697
Про затвердження Методичних  рекомендацій з 
функціонування та утримання майданчиків або 
зон для вигулу домашніх тварин як об`єктів 
благоустрою

70
20.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09880/08-22 Лист7/21-18539
Про надання інформації щодо облаштування 
спеціальних місць для паркування транспортних 
засобів, що використовуються для перевезення 
інвалідів в області

71
16.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09881/08-32 Лист7/21-17969
Про надання інформації з питань контролю 
екологічної безпеки

72
06.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09909/08-24 Лист7/20/19065
Про взаєморозрахунки з погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію

73
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09932/08-21 Лист
Про стан внутрішньої міжрайонної відомчої 
субрегіоналізації

74
від
№

від 29.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

09934/08-24 Лист7/20-19150
Про собівартість послуг з теплопостачання

75
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09935/08-24 Лист7/20-19149
Про надання інформації щодо обсягів з різниці в 
тарифах

76
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09938/08-24 Лист7/20-19180
Про форму Зведеного реєстру договорів про 
організацію взаєморозрахунків з погашення 
заборгованості різниці в тарифах

77
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09968/08-24 Лист7/20-19214
Про надання документівв щодо проведення 
взаєморозрахунків з погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію

78
29.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

09837/08-36 Лист633/1/15-12/57
Про уточнений розподіл посад фахівців із 
соціальної роботи

79
16.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

09852/08-36 Лист659/0/15-12/57
Про недопущення ліквідації служб у справах 
дітей

80
15.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дніпрорудненський міськвиконком

7
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09978/08-20 Лист07/29-1236
Про виділення коштів

81
27.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізький міськвиконком

09966/08-32 Лист19027/09-17
Про звернення ТОВ "Придонецьке" щодо дій 
комісії Куйбишевської райдержадміністрації

82
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09996/08-22 Лист03-21/03587
Про проведення дорожніх робіт

83
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

09805/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)10
Про обласну Програму забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 
роки

84
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

09806/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)20
Про стан виконання Програми розвитку системи 
надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю у Запорізькій області 
на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 29.11.2007 №13

85
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Охорона здоров'я

09807/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)21
Про програму удосконалення системи надання 
медичної допомоги хворим нефрологічного 
профілю у Запорізькій області на 2013-2017 
роки

86
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Охорона здоров'я

09808/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)19
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки 
малозабезпечених громадян із числа ветеранів 
війни, праці, інвалідів, інших соціальних верств 
населення "Назустріч людям" на 2011-2014 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
24.02.2011 №14 (зі змінами)

87
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09809/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)18
Про обласну Програму виконання завдань і 
заходів Державної цільової програми 
"Національний план дій з реалізації Конвенції 
про права інвалідів" на період до 2020 року

88
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09810/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)16
Про обласну програму "Молодій запорізькій 
родині - доступне житло" на 2013-2017 роки

89
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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09811/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)15
Про обласну Програму підвищення якості та 
ефективності виконання представницьких та 
управлінських функцій місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування та території Запорізької області 
на 2012-2015 роки

90
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання організаційної роботи

09812/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)14
Про Програму розвитку архівної справи у 
Запорізькій області на 2013-2015 роки

91
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09813/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)11
Про Програму розвитку освіти Запорізької 
області на 2013-2017 роки

92
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Освіта і наука

09815/08-17 Лист01-26/1096
Про чергову сесію обласної ради

93
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання організаційної роботи

09816/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)22
Про обласну Програму "Дитяча онкогематологія 
та гемофілія" на 2013-2018 роки

94
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Охорона здоров'я

09817/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про внесення доповнень до Програми протидії 
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсоров в Запорізькій області на 
2012-2015 роки, затвердженої рішенням облради 
від 26.07.2012 № 18

95
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Охорона здоров'я

09818/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)24
Про внесення доповнень до Програми 
заохочення народжуваності в Запорізькій 
області на 2008-2015 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 28.02.2008 №5

96
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Охорона здоров'я

09819/08-17 Рішення28
Про оголошення території природно-заповідного 
фонду місцевого значення Пологівського району 
Запорізької області

97
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09820/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)30
Про затвердження змін до орієнтовних напрямів 
фінансування Програми розвитку дорожнього 
господарства Запорізької області на 2012 рік, 
затвердженої рішенням облради від 23.02.2012 
№ 16, зі змінами та доповненнями, та внесення 
інших змін до цієї Програми

98
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09821/08-17 Рішення31
Про надання Запорізькій обласній державній 
адміністрації права визначати генерального 
замовника (генеральних замовників) для 
здійснення закупівель за кошти обласного 
бюджету в інтересах замовників за рамковими 
угодами

99
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

9



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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09822/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)32
Про Програму щодо запобігання і протидії 
корупції в Запорізькій області на 2013-2017 роки

100
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

09824/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про внесення змін до Програми підтримки 
розвитку науково-просвітницької діяльності 
громадських організацій у Запорізькій області 
на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 23.12.2010 №10 (зі змінами)

101
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

09888/08-17 Лист01-26/1102
Про надання кандидатур до складу робочої 
групи

102
27.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09899/08-17 Лист01-26/1100
ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДОРАДЧОЇ 
РАДИ 28.11.2012
Про участь у засіданні

103
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання організаційної роботи

09908/08-17 Лист4375/01-11
Про звернення депутатів Василівської райради

104
27.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09911/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)38
Про внесення змін до Програми, яка 
затвердження рішенням облради від 31.05.2012 
№ 4 "Про Програму забезпечення Запорізької 
області продовольчим зерном та борошном на 
2012 рік"

105
22.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

09912/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)36
Про внесення змін до регіональної цільової 
програми "Питна вода Запорізької області" на 
2012-2020 роки, затвердженої рішенням облради 
від 31.05.2012 № 10 (зі змінами)

106
22.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

09913/08-17 Рішення46
Про надання мисливських угідь у користування 
ДП "Бердянське лісове господарство" та ДП 
"Мелітопольське лісомисливське господарство"

107
22.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09914/08-17 Рішення58
Про створення КУ "Запорізький обласний 
контактний центр Запорізькою облради"

108
22.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

09915/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про затвердження Програми передачі 
гуртожитків державної власності у власність 
територіальних громад Запорізької області на 
2012-2015 роки

109
22.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

09941/08-17 Рішення39
Про внесення змін і доповнень до рішення 
облради від 29.12.2012 № 3 "Про обласний 
бюджет на 2012 рік" зі змінами та 
доповненнями

110
22.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10
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09959/08-17 Лист4022/01-27
Про звернення Благодійного фонду "Щаслива 
дитина"

111
26.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09960/08-17 Лист01-26/114
Про виділення коштів

112
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

09997/08-22 Лист001-44у/8497
Про розрахунки бюджетних установ за спожиту 
електроенергію

113
28.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"

09939/08-21 Лист14/3617
Про проведення обстеження будинку за адресою 
вул. Чубанова, 1-а

114
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Господарський суд

09926/08-37 Лист09-13-01/1237
Про нагородження Немченка О.І., Проскурякова 
К.В.

115
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09992/08-37 Лист09-13-01/1253
Про нагородження Доценко Л.І. (інші)

116
27.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ДКП "Водоканал"

09916/08-22 Лист10498
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат палива

117
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

09823/08-32 Лист33
ТОВ "БАРА"
Про включення до переліку підприємств

118
19.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09845/08-22 Лист11/023-АП
ТОВ "ФЕНІКС-АВТО"
Про призначення тимчасовим перевізником

119
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09848/08-23 Лист45
ТОВ "ХЛІБ ТОКМАКА"
Про виділення пшениці з Аграрного фонду

120
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

09874/08-32 Лист1022
ПАТ "ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ"
Про затвердження лімітів на 2013 рік

121
21.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09924/08-20 Лист298
ТОВ "ФОРУМ"
Про фінансування будівництва

122
21.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

11
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09943/08-22 Лист53
ТОВ "АУРУМ"
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

123
16.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09948/08-22 Лист901/03
ПАТ "БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ"
Про ситуацію на підприємстві

124
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09951/08-22 Лист11
ТОВ "ЮККА"
Про обстеження промислового майданчика

125
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

09998/08-32 Листб/н
ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про укладання договору оренди землі

126
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші кореспонденти

09875/08-37 Лист01-1609
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У 
ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ"
Про нагородження Семерикова О.М.

127
22.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09910/08-35 Лист624
НРЦІ "ОРІЄНТИР"
ЗАХОДИ 03.12.2012
Про участь у заходах

128
27.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09994/08-22 Лист36
ПП "ТРАНЗИТ"
Про призначення тимчасовим перевізником

129
30.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Науково-дослідні, проектні інститути та організації

09923/08-20 Лист659
ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДХОЗ"
Про проведення оплати

130
27.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Обласна державна телерадіокомпанія

09895/08-27 Лист1060
Про виділення коштів на висвітлення діяльності 
облдержадміністрації

131
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Обласний військовий комісаріат

09900/08-44 Лист1335
ДЕНЬ ІНФОРМУВАННЯ 29.11.2012
Про участь у Дні інформування

132
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Обласний центр зайнятості

09860/08-35 Лист3374/17
Про сприяння в працевлаштуванні осіб з 
інвалідністю

133
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Облпрокуратура

09846/08-41 Лист07/1/1-3425-12
Про голів сільських рад

134
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Правові питання

12
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09955/08-37 Лист11-595вих12
Про нагородження Гірби С.Є. (інші)

135
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09956/08-41 Лист19-р
Про звернення ТОВ "ОТП Факторинг Україна" 
щодо перерахування коштів казначейською 
службою

136
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Облпрофрада

09953/08-38 Лист01-19/296
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ 03.12.2012
Про участь у засіданні

137
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10000/08-24 Лист01/1267
Про заборгованість щодо різниці в тарифах

138
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Партії та громадські об'єднання

09891/08-20 Лист
ЗАПОРІЗЬКА ІУДЕЙСЬКА РЕЛІГІЙНА 
ГРОМАДА "ЯХАД"
Про надання фінансової допомоги

139
19.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09979/08-27 Лист17
ГО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ТУРИСТИЧНА 
АСОЦІАЦІЯ"
Про концепцію Туристичного парку 
індустріальної спадщини Запоріжжя 
"Дніпрокомбінат-ХХІ"

140
28.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09984/08-34 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОСЕРЕДОК ВГОІ "СОЮЗ 
ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про виконання п. 8 Меморандуму

141
30.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Підприємства комунальної служби

09944/08-20 Лист608/1
КП "КОНТАКТ"
Про надання згоди на попередню оплату

142
21.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09947/08-22 Лист01/298
КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКІ ТЕПЛОВІ 
МЕРЕЖІ"
Про газопостачання

143
26.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Річковий порт

09942/08-22 Лист01-11/61
Про моніторинг господарської діяльності

144
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Суди

09954/08-37 Лист02-32/24347/к
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про нагородження Ісаєвої Н.С.

145
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Установи охорони здоров'я

13
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09830/08-28 Лист01.02-01/1559
КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"
Про надзвичайну подію в середній школі № 87 
23.11.2012

146
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Охорона здоров'я

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

09804/08-38 Лист11/11-12
(М.Ставнійчук) Про розвиток громадського 
суспільства в Україні

147
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

09829/08-15 Лист32-07.2/1313
(Ю.Павленко) СЕМІНАР-НАРАДА 05.12.2012 
Про участь у семінарі-нараді

148
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

09867/08-15 Лист04-01/946
(С.Скубашевський) Про привітання ювілярів

149
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

09961/08-20 Лист1333/01
Про виділення додаткових коштів

150
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09965/08-20 Лист1302/01
Про виділення коштів на ремонт дороги

151
22.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Василівська райдержадміністрація

09963/08-20 Лист01-23/1821
Про виділення коштів

152
23.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09989/08-20 Лист01-30/1829
Про зняття арештів з рахунків

153
28.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Вільнянська райдержадміністрація

09981/08-20 Лист01-27/2836
Про освоєння субвенції

154
26.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

09889/08-37 Лист187/01-15
Про нагородження Тур О.М.

155
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

14
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09890/08-37 Лист186/01-15
Про нагородження Поліщак В.Я.

156
23.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Запорізька райдержадміністрація

09814/08-37 Лист01-19/1348
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Мельник Л.П.

157
19.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09921/08-20 Лист02-11/1371
Про проведення платежів

158
23.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09980/08-20 Лист5016/05-16
Про проведення проплат

159
26.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

09925/08-20 Лист01-01-13/2382
Про перерозподіл асигнувань

160
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Куйбишевська райдержадміністрація

09999/08-24 Лист01-16/1055
Про стабілізацію роботи КП "Облводоканал"

161
28.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Мелітопольська райдержадміністрація

09982/08-22 Лист01-25/685
Про забезпечення скрапленим газом

162
16.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Орджонікідзевська райадміністрація

09995/08-37 Лист2354/01-21
Про нагородження Позднякової О.Л.

163
12.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Оріхівська райдержадміністрація

09849/08-20 Листб/н
Про виділення коштів

164
27.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09974/08-20 Лист01-09/1685
Про оплату платіжних доручень

165
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09975/08-24 Лист01-09/1688
Про завершення будівництва котельні

166
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Пологівська райдержадміністрація

15
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09988/08-20 Лист3127/01-11
Про проведення розрахунків

167
22.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Приморська райдержадміністрація

09936/08-36 Лист01-35/1756
Про погодження призначення Бондаревського 
К.Г.

168
26.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

09949/08-37 Лист01-30/1746
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Степаненко А.В.

169
23.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

09983/08-20 Лист01-20/1741
Про стан використання коштів резервного фонду 
державного бюджету 

170
21.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Чернігівська райдержадміністрація

09920/08-29 Лист01-11/1042
Про виділення вакцини

171
27.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Охорона здоров'я

09962/08-20 Лист01-11/1050
Про невикористання коштів

172
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09964/08-20 Лист01-11/1049
Про невикористання коштів

173
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

09977/08-20 Лист01-11/1040
Про перерозподіл асигнувань

174
26.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління земельних ресурсів

09896/08-32 Лист08-10-08/8
Про нормативну грошову оцінку земель 
населених пунктів

175
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Інші територіальні обласні органи

09958/08-27 Лист206
РЕГІОН.ПРЕДСТАВНИК 
НАЦ.ЕКСПЕРТН.КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 
ЗАХИСТУ СУСПІЛЬН.МОРАЛІ У ЗАПОР.ТА 
ДНІПР.ОБЛ.
Про співробітництво

176
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Обласне управління лісового та мисливського господарства

09993/08-32 Лист01-08/1464
Про погодження Подання

177
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

16
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Регіональне відділення Фонду державного майна

09850/08-35 Лист02-11-07932
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати перед працівниками ВАТ 
"Вуглецевий композит"

178
22.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09945/08-21 Лист02-13-07966
Про цілісний майновий  комплекс Бердянського 
виноробного заводу 

179
22.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

09946/08-21 Лист02-13-07985
Про продовження терміну дії договору оренди 
державного нерухомого майна

180
26.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Регіональний фонд підтримки підприємництва

09940/08-20 Лист02/352
Про виділення коштів

181
26.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Управління внутрішніх справ

09827/08-41 Лист13/2083
Про Комплексний план заходів щодо 
профілактики правопорушень

182
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Правові питання

09828/08-41 Лист13/2084
Про стан фінансування ОВС Запорізької області

183
23.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Правові питання

Управління екології та природних ресурсів в області

09894/08-45 Лист1415/08
Про пропозиції до порядку денного чергової 
сесії обласної ради

184
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання організаційної роботи

09918/08-32 Лист1431/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

185
28.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

09952/08-32 Лист1430/04
Подання на сесію облради

186
27.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне управління агропромислового розвитку

09927/08-35 Лист02-02/2452
Про погашення заборгованості з заробітної 
плати

187
26.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Головне фінансове управління

09967/08-20 Лист07-03/2895
Про помісячний розпис бюджету

188
28.11.2012від

№
від 29.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державний архів Запорізької області

09892/08-37 Лист01-23/565
Про нагородження Третяк С.Д.

189
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

17
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09893/08-37 Лист01-23/566
Про нагородження Барабанової О.В.

190
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

09832/08-39 Лист21-38-6526
Про надання інвентаризаційних описів

191
21.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання виборів та референдумів

09973/08-39 Лист21-38-6634
Про приймання-передачу обладнання

192
29.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Адміністрація державної прикордонної служби України

09884/08-44 Лист0.26-9961/0/6-12
Про стратегічний бюлетень з питань 
прикордонної безпеки

193
22.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

09844/08-36 Лист40-12-7878
Про погодження призначення Солоннікової І.М.

194
19.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна інспекція України з контролю за цінами

09883/08-20 Лист100-702-23/2123
Про надання інформації щодо прийнятих рішень 
стосовно формування, встановлення та 
застосування цін (тарифів) в регіоні

195
14.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна податкова служба України

09862/08-20 Лист5179/0/51-12/07-
Про інформаційно-аналітичні збірники роботи 
ДПС України та публічний звіт за 9 місяців 
2012 року

196
19.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна служба геології та надр України

09861/08-32 Лист1140/06
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ПО 
ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Про монографію "Инжинерная геодинаміка 
України и Молдови (оползневие геосистеми)"

197
21.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

09879/08-35 Лист4894/01/212-12
Про забезпечення реалізації положень Конвенції 
ООН про права інвалідів

198
21.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

09991/08-35 Лист4957/01/222-12
Про надання інформації щодо виконання 
регіональних та місцевих меморандумів

199
26.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

09986/08-21 Лист5544/0/20-12
Про здійснення регуляторними органами 
планування діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2013 рік

200
22.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Управління майном, приватизація 

комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна
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№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

09987/08-21 Лист5620/0/20-12
Про залишки бланків ліцензій єдиного зразка

201
23.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державне агентство екологічних інвестицій України

09990/08-32 Лист3574/20/6
ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 20.12.2012
Про участь у засіданні робочої групи

202
21.11.2012від

№
від 30.11.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

09857/08-33 Лист3720/12
Про поглиблення співпраці з Держінвест 
проектом України

203
19.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Державне агентство України з туризму такурортів

09898/08-27 Лист221/50/2-12
Про єдину концепцію представлення 
туристичних можливостей України на виставках 
та інших туристичних заходах

204
27.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

09878/08-27 Лист6099/24/5
Про проведення органами виконавчої влади 
системної роз`яснювальної роботи з 
пріоритетних питань державної політики

205
21.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

09886/08-27 Лист6168/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів з підготовки  
відзначення 70-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги в ВВв 1941-1945 років

206
26.11.2012від

№
від 27.11.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Національне агентство України з питань державної служби

09833/08-36 Лист221/96/22-12
ЗАКРИТТЯ ПРОГРАМИ 06.12.2012
Про участь у закритті програми

207
16.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Рада національної безпеки і оборони України

09831/08-44 Лист2261/5-6-6
Про відновлення інженерних систем 
протипожежного захисту

208
22.11.2012від

№
від 26.11.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Федерація професійних спілок України (ФПУ)

09917/08-24 Лист07/01-23/2076
Про порушення прав первинної профорганізації 
КП "Облводоканал"

209
21.11.2012від

№
від 28.11.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Фонд державного майна України

09876/08-21 Наказ3688
Про затвердження нормативно-правового актів

210
22.10.2012від

№
від 27.11.12
№ Управління майном, приватизація 

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

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