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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

10055/08-37 Листб/н
ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Кіяшка П.М.

1
04.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10010/08-01 Закон України5474-VI
Про внесення змін до Регламенту ВРУ

2
06.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання організаційної роботи

10011/08-01 Закон України5477-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв`язку з прийняттям Закону України 
"Про безоплатну правову допомогу"

3
06.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Правові питання

10012/08-01 Закон України5478-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
стимулювання розвитку вітчизняного 
машонобудування для агропромислового 
комплексу"

4
06.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10013/08-01 Закон України5481-VI
Про внесення зміни до статті 8 Закону України 
"Про рекламу" щодо встановлення заборони 
зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в 
грошовій одиниці України

5
06.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10014/08-01 Закон України5475-VI
Про всеукраїнський референдум

6
06.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання виборів та референдумів

10137/08-01 Закон України5460-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, Міністерства 
охорони здоров`я, Міністерства промисловості 
України, інших центральних органів виконавчої 
влади, діяльність яких спрямовується та 
координується через відповідних міністрів, 
Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України

7
16.10.2012від

№
від 06.12.12
№ Освіта і наука

10138/08-01 Закон України5463-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо діяльності Міністерства фінансів 
України, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, інших центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується через 
відповідних міністрів

8
16.10.2012від

№
від 06.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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10139/08-01 Закон України5476-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
Митний тариф України" щодо приведення 
ставок ввізного мита у відповідальність з 
критеріями СОТ"

9
06.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

10140/08-01 Закон України5483-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
державна службу"

10
20.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10141/08-01 Закон України5485-VI
Про внесення змін до Закону України  "Про 
електроенергетику" щодо стимулювання 
виробництва електроенергії з альтернативних 
джерел енергії

11
20.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10142/08-01 Закон України5492-VI
Про Єдиний державний демографічний реєстр 
та документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус

12
20.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Правові питання

Народні депутати України

10015/08-10 Депутатське звернення04-04/5-1047
НДУ СИМОНЕНКО П.М.
Про звернення Гуменюк Ю.В. щодо 
забезпечення житлом

13
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

10016/08-10 Депутатське звернення04/11/12/338
НДУ ГРИЦЕНКО А.С.
Про звернення Пашкової О.О. щодо надання 
матеріальної допомоги

14
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

10051/08-37 Лист11-01-22/586
ПАТ "СУДОПЛАВНА КОМПАНІЯ 
"УКРРІЧФЛОТ"
Про нагородження Хільченка С.М.

15
23.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10087/08-29 Лист403/01-5
ВФСТ "КОЛОС" 
Про фінансування організації

16
30.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

10089/08-20 Лист715
ДП ЦЕНТР РОЗІИТКУ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
Про співпрацю з міжнародними фінансовими 
організаціями

17
27.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10157/08-22 ЛистН-01/3458
ДП "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію пільгових перевезень 

18
26.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10165/08-37 Лист192
РАДА СТАРІЙШИН М.МЕЛІТОПОЛЬ
Про присвоєння почесного звання Савьолову 
А.Б.

19
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Партії та громадські організації
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10069/08-23 Лист1511/1
ГО АСОЦІАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ
Про проведення семінарів

20
15.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10001/08-09 Доручення47870/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про план заснування 
територій населених пунктів 

21
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

10002/08-09 Доручення44408/1/1-12
(М.Азаров) Про формування регіональних 
ресурсів продовольчого зерна

22
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10003/08-09 Доручення32627/3/1-12
(С.Тігіпко) Про визначення відповідальних 
виконавців доручень КМУ

23
29.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10004/08-09 Доручення45722/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про запровадження 
тимчасових заходів державної підтримки 
автомобільної галузі

24
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10005/08-04 Протокольне рішення47737/0/1-12
(С.Тігіпко) Протокольне рішення селекторної 
наради від 29.11.2012 з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати працівникам 
бюджетних установ

25
29.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10006/08-03 Постанова1092
Про внесення змін до постанови КМУ від 
23.08.1995 № 672

26
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання організаційної роботи

10007/08-03 Постанова1103
Про внесення змін до Порядку утворення та 
діяльності комісій з проведення експертизи 
цінності документів і Порядку віднесення 
документів Національного архівного фонду до 
унікальних, їх обліку та зберігання

27
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10008/08-03 Розпорядження952-р
Про затвердження плану основних заходів 
цивільного захисту на 2013 рік

28
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10039/08-08 Доручення02/70690-01
Про діяльність органів виконавчої влади у сфері 
зовнішніх зносин

29
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10098/08-03 Розпорядження970-р
Про затвердження плану першочергових заходів 
з виконання Державної програми розвитку 
внутрішнього виробництва

30
07.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

10122/08-04 Протокол наради 
(засідання)

48348/0/1-12
(М.Азаров) Про організацію надання кардіо 
хірургічної допомоги населенню

31
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Охорона здоров'я
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10124/08-03 Постанова1116
Про затвердження Типового положення про 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф

32
21.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Охорона здоров'я

10125/08-03 Постанова1117
Про затвердження Типового положення про 
станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги

33
21.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Охорона здоров'я

10126/08-03 Постанова1118
Про затвердження Порядку інформування 
бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги 
про виклик екстреної медичної допомоги та їх 
направлення на місце події

34
21.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Охорона здоров'я

10127/08-03 Постанова1121
Про затвердження Порядку взаємодії закладів 
охорони здоров`я, що входять до системи 
екстреної медичної допомоги, з 
аварійно-рятувальними службами та 
підрозділами центральних та інших органів 
виконавчої влади, органів Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування під час виникнення НС та 
ліквідації їх наслідків

35
21.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Охорона здоров'я

10128/08-03 Постанова1124
Про додаткові заходи щодо забезпечення 
підготовки і видання науково-документальної 
серії книг "Реабілітовані історією"

36
28.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10129/08-03 Розпорядження974-р
Про внесення змін у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 
р. №177

37
03.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10130/08-03 Розпорядження978-р
Про забезпечення системи екстреної медичної 
допомоги телекомунікаційним ресурсом

38
21.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Охорона здоров'я

10131/08-09 Доручення48329/0/1-12
(М.Азаров) Про вжиття невідкладних заходів 
щодо добудови окремих об`єктів

39
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10132/08-09 Доручення48180/0/1-12
(С.Тігіпко) До протоколу засідання Комісії з 
питань гуманітарної допомоги при КМУ від 
29.11.2012

40
03.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10133/08-09 Доручення46642/1/1-12
(М.Азаров) Про виділення коштів 
сільськогосподарським підприємствам

41
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10134/08-09 Доручення14721/0/2-12
(Ю.Авксентьєв) Про надання інформації щодо 
виконання Закону України "Про доступ до 
публічної інформації"

42
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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10135/08-09 Доручення47169/1/1-12
(В.Хорошковський) Про необхідність 
погодження проектів нормативно-правових актів

43
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Правові питання

10136/08-09 Доручення48170/1/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про видання довідника 
"Україна. Адміністративно-територіальний 
устрій"

44
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

10190/08-04 Витяг з протоколуВП 94
(М.Азаров) 10.9. Рішення з окремих питань 
щодо стабілізації цінової ситуації на 
продовольчому ринку

45
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10191/08-03 Розпорядження973-р
Про перерозподіл деяких видатків державного 
бюджету, передбачених Мінфіну і Мінрегіону на 
2012 рік

46
28.11.2012від

№
від 07.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10192/08-03 Розпорядження989-р
Про внесення змін до переліку об`єктів і заходів, 
що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів 
державного фонду регіонального розвитку

47
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10193/08-09 Доручення31979/5/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про стан виконання завдань, 
визначених дорученнями Президента України

48
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання організаційної роботи

10194/08-09 Доручення48537/0/1-12
(М.Азаров)Про проведення перевірки 
використання бюджетних коштів, які спрямовані 
на виплату заробітної плати

49
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10195/08-09 Доручення47567/1/1-12
(М.Азаров) Про виділення додаткових коштів

50
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10196/08-09 Доручення45812/1/1-12
(В.Хорошковський) Про звіт щодо участі у 
конференції ППС ЄІСП

51
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10197/08-09 Доручення21862/68/1-12
(Ю.Аністратенко) Про реконструкцію покрівлі 
Музею історії запорізького козацтва

52
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10169/08-23 Лист37-32-4-11/2314
Про надання щодо заходів з організації 
харчування дітей

53
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

5



№
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Адресат
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10049/08-19 Лист2812-04/45258-0
Протокол за результатами всеукраїнського 
семінару керівників регіональних економічних 
служб від 15-1711.2012

54
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

10101/08-33 Лист3914-04/44180-0
Про державну реєстрацію інвестиційних 
проектів/проектних (інвестиційних) пропозицій, 
які потребують державної підтримки

55
22.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство закордонних справ

10046/08-33 Лист51/16-077-5702
Про інвентаризацію міжрегіональних угод

56
03.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10188/08-33 Лист311/14-186-2791
Про пропозиції Європейської Комісії до проекту 
Робочого плану взаємодії на 2013 рік

57
04.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10200/08-33 Лист51/16-200-5713
Про презентацію економічного та 
інвестиційного потенціалу Запорізької області

58
04.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство культури

10075/08-31 Лист1005/67/15-12
Про надання статистичної та інформаційної 
звітності з питань релігій та 
державно-конфесійних відносин за 2012 рік

59
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання релігії та національностей

Міністерство надзвичайних ситуацій

10072/08-34 Лист01-11496/162
Про врахування заходів цивільного захисту в 
проектах місцевих бюджетів на 2013 рік

60
29.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10073/08-34 Лист03-11472/162
Про надання інформації щодо стану виконання 
заходів регіональних програм у сфері 
цивільного захисту

61
29.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

10034/08-37 Лист1/11-18395
Про нагородження Федорика В.М.

62
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Міністерство охорони здоров'я

10078/08-36 Лист11.01-29/1155/2
Про Методичні рекомендації з розроблення 
положень про структурні підрозділи охорони 
здоров`я

63
29.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10023/08-24 Лист7/21-19030
Про проект Примірних норм витрат матеріалів 
на експлуатацію вулично-дорожньої мережі

64
26.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

6
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10026/08-24 Лист7/14-18988
Про надання інформації щодо проведення 
ремонтних та реставраційних робіт на пам`ятках 
архітектури, пов`язаних з історією християнства

65
26.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10030/08-24 Лист8/11-1-451-12
Про реалізацію бюджетної програми 
"Облаштування багатоквартирних будинків 
сучасними засобами обліку і регулювання води 
та теплової енергії"

66
14.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10033/08-34 Лист7/21-19377
Про погіршення погодних умов

67
03.12.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10044/08-20 Лист7/20-19357
НАРАДА 06.12.2012
Про участь у нараді

68
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10045/08-24 Лист7/20-19358
Про організацію роботи щодо  надання пільг 
ветеранам війни

69
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10048/08-24 Лист7/10-19373
Про погодження/затвердження тарифів 
органами місцевого самоврядування внесків на 
житлово-комунальні послуги для ОСББ та ЖБК

70
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10102/08-24 Лист7/21-19498
Про надання інформації щодо виконання  
Національного плану дій щодо підвищення рівня 
благоустрою населених пунктів та прилеглих до 
них територій на 2010 - 2015 роки

71
04.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10147/08-24 Лист7/20-19517
НАРАДА 13.12.2012
Про стан погашення заборгованості з різниці в 
тарифах

72
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10158/08-24 Лист7/21-19098
Про реформу у сфері житлово-комунального 
господарства

73
27.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики

10029/08-29 Лист12771/0/14-12/5
Про надання інформації щодо реалізації заходів 
у сфері протидії торгівлі людьми

74
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

10042/08-22 Лист710/0/15-12/5
Про надання інформації щодо надання пільг 
окремим категоріям громадян

75
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10043/08-30 Лист12858/0/14-12/5
Про фінансування у 2012 році заходів, 
спрямованих на реалізацію завдань, визначених 
Законом України 

76
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

7
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10151/08-33 Лист715/0/15-12/04
Про забезпечення підтримки соціальних 
проектів, які реалізуються приватними 
інвесторами

77
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство фінансів

10079/08-36 Лист31-15040-09-21/
Про Методичні рекомендації з розроблення 
положень про структурний підрозділ з питань 
фінансів

78
23.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10080/08-20 Лист31-05020-16-21/
Про наповнення місцевих бюджетів

79
29.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10206/08-20 Лист31-02010-14-21/
Про розрахункові показники місцевих бюджеті 
на 2013 рік

80
07.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство юстиції

10152/08-27 Лист10-2-14/114
Про передплату "Офіційного вісника України"

81
29.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10050/08-35 Лист02-6800/45
Про виплату заробітної плати працівникам ПАТ 
"АЗМОЛ"

82
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10086/08-37 Лист02-6938/23
Про нагородження Кардаш О.І. (інші)

83
04.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10108/08-22 Лист02-6824/45
Про погашення заборгованості Бердянським 
державним заводом скловолокна і ВАТ 
"Азовкабель"

84
04.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10110/08-24 Лист01-6753/33
Про виділення коштів на різницю в тарифах

85
30.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10153/08-24 Лист02-6731/33
Про взаємовідносини між КП "Бердянськ 
водоканал" та КП "Облводоканал"

86
29.11.2012від

№
від 06.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Дніпрорудненський міськвиконком

10090/08-22 Лист07/03-1112
Про водопостачання

87
27.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Енергодарський міськвиконком

10113/08-24 Лист02-13/4976
Про підготовку до осінньо-зимового періоду

88
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Токмацьський міськвиконком

8
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10053/08-37 Лист2877/21-30
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Донченко Д.А.

89
27.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10173/08-22 Лист2915/21-18
Про ремонт автодороги

90
30.11.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада

10162/08-37 Лист2946/21-10
Про нагородження Шпагіна О.Г.

91
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

10017/08-17 Лист01-26/1118
УРОЧИСТІ ЗБОРИ 06.12.2012
Про участь в урочистих зборах

92
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання організаційної роботи

10111/08-17 Лист4449/01-11
Про додаткове фінансування видатків на 
заробітну плату працівників закладів охорони 
здоров`я

93
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжавтотранс"

10084/08-22 Лист1/13-01-996
ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про нелегальні перевезення

94
27.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10119/08-22 Лист1/15-01-1009
Про нелегальні перевезення

95
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжтрансформатор"

10182/08-22 Лист1/05-ю-069
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

96
27.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"

10155/08-32 Лист36/7-226
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення небезпечних відходів

97
03.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10185/08-22 Лист1/108
Про ситуацію на підприємстві

98
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Військові частини

10025/08-20 Лист1280
В/Ч 3029 ВВ МВС УКРАЇНИ
Про виділення коштів

99
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10056/08-37 Лист3925
в/ч А1978
Про нагородження Мусієнка С.М. (інши)

100
04.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

9
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Галузеві обкоми профспілок

10091/08-28 Лист20
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ І 
ПІДПРИЄМЦІВ ТОРГІВЛІ,...
Про безкоштовне проходження медичного 
огляду

101
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Охорона здоров'я

10178/08-28 Лист01-13-401
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я 
Про запровадження щорічного преміювання 
кращих лікарів з просвоєнням їм звання "Лікар 
року"

102
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Охорона здоров'я

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

10170/08-41 Лист60-2733вих-12
Про надання інформації щодо фінансування 
проектів цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

103
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Правові питання

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10019/08-22 Лист96/71
ПРОФКОМ "АЗМОЛ"
Про ситуацію на підприємстві

104
03.12.2012від

№
від 03.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10067/08-22 Лист3/12/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про розірвання договору на обслуговування 
маршрутів

105
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10068/08-22 Лист3/12/2
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про розірвання договору на обслуговування 
маршрутів

106
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10070/08-32 Лист06/503
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки 

107
04.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10071/08-22 Лист3455
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідки

108
04.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10088/08-22 Лист901/03
ПАТ "БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ"
Про ситуацію на підприємстві

109
28.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10095/08-22 Лист1587/14
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Про розрахунки за електроенергію

110
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10103/08-32 Лист142
ТОВ "КОМПАНІЯ СИСТЕМА"
Про затвердження проекту землеустрою

111
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10118/08-22 Листб/н
ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про затвердження паспорту маршруту

112
05.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10
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10121/08-22 Лист201
ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про призначення тимчасовим перевізником

113
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10148/08-27 Лист1329
ПАТ "ЯНЦЕВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР"
Про обласну програму по реконструкції та 
будівництву пам`ятників Великої Вітчизняної 
війни

114
06.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10168/08-23 Лист120
ТОВ "УК АГРОСЕРВІС 2000"
Про забезпечення мукою 1 сорту

115
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10172/08-22 Лист01/507
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про підвищення торгівельної надбавки

116
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10174/08-32 Лист03-111
ТОВ "БАСТІОН М-70"
Про затвердження проекту землеустрою

117
29.11.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10186/08-22 Лист2265
ПАТ "АЗОВКАБЕЛЬ" 
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

118
21.11.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10203/08-20 Листб/н
ТДВ "ЗАПОРІЖКНИГА"
Про погашення заборгованості за підручники

119
22.11.2012від

№
від 07.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інші кореспонденти

10074/08-32 Лист24/4828
ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА 
СИСТЕМА
Про реєстрацію земельних ділянок

120
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10076/08-24 Лист738
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про ситуацію на підприємстві

121
28.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10096/08-32 Лист01-08/1112
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на відведення земельної 
ділянки

122
30.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10106/08-32 Лист1293
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

123
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10149/08-35 Лист178-р
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
12.12.2012
Про участь у роботі конференції

124
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

11
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10181/08-22 Лист53
ПП "ПРИМОРСЬК-ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про перезатвердження норм питомих витрат на 
виробництво теплової енергії

125
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10204/08-22 Лист804
ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про затвердження питомих норм витрат 
енергоносіїв

126
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші сільськогосподарські організації

10094/08-23 Лист453
АГРОФІРМА "РОСІЯ"
Про розподіл земель

127
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Інші транспортні організації

10154/08-22 Лист178
ТОВ "АТП-12307"
Про продовження дозволів

128
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10184/08-22 Лист12-3-17А-600
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні

129
04.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Партії та громадські об'єднання

10035/08-38 Лист21
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ОДА
Про надання дозволу на проведення засідання 
Громадської ради 07.12.2012

130
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

10036/08-38 Лист20
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ОДА
Про надання дозволу на проведення засідання 
Громадської ради 07.12.2012

131
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

10093/08-20 Листб/н
ЄВРЕЙСЬКА РАДА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про надання фінансової допомоги

132
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10116/08-25 Листб/н
ЗММГО "СТЕП"
КРУГЛИЙ СТІЛ 11.12.2012
Про участь у круглому столі

133
05.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

10164/08-21 Лист77
ГО "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ"
Про передачу в оренду території за адресою м. 
Запоріжжя, вул. Іванова, 99

134
03.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Установи охорони здоров'я

10085/08-28 Лист2270
ВІЛЬНЯНСЬКА ЦРКЛ
Про медичне обслуговування населення 
Люцернянської сільради

135
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Охорона здоров'я

12



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10107/08-20 Лист1117
КУ "ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів 

136
04.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Учбові заклади

10024/08-36 Лист2256
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про Чухрай Р.В.

137
27.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10037/08-26 Лист2288
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Про відкриття спеціалізованої вченої ради

138
03.12.2012від

№
від 03.12.12
№ Освіта і наука

10112/08-26 Лист408
КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ"
КРУГЛИЙ СТІЛ 07.12.2012
Про участь у роботі круглого столу

139
04.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Освіта і наука

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Івано-Франківська ОДА

10160/08-27 Лист1482/0/2-12/01-1
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 22.01.2012
Про участь в урочистих заходах

140
06.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Луганська ОДА

10020/08-33 Лист2/32/6153
РОБОЧА ПОЇЗДКА 13-14.12.2012
(до Луганщини)

141
03.12.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10009/08-15 Лист41-01/1461
Про зняття з контролю Указу Президента 
України від 21.07.2008 № 640

142
29.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

10040/08-15 Лист51-01/615
(О.Лукаш) Про роботу зі зверненнями громадян

143
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання організаційної роботи

10123/08-15 Лист02-01/2846
Про відзначення 14.12.2012 Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильськой АЕС

144
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Президент України

10099/08-02 Указ670/2012
Про відзначення державними нагородами 
України з нагоди річниці підтвердження 
всеукраїнським референдумом Акта 
проголошення незалежності України 1 грудня 
1991 року

145
30.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10100/08-02 Указ671/2012
Про відзначення державними нагородами 
України

146
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

13
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10189/08-08 Доручення1-1/3280
Про створення центрів надання 
адміністративних послуг у містах обласного 
значення

147
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10057/08-36 Лист1346/01
Про погодження призначення Бакарджиєвої 
С.О.

148
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Вільнянська райдержадміністрація

10161/08-36 Лист01-20/3881
Про погодження призначення Щербини В.В.

149
03.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10205/08-20 Лист01-05/3897
Про сприяння пропуску документів у 
казначейській службі

150
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

10060/08-37 Лист218/01-15
Про нагородження Кармазіна П.І. (інші)

151
22.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Жовтнева райадміністрація

10052/08-35 Лист01-24/1622
Про встановлення пенсії за особливі заслуги 
перед Україною Попову М.О.

152
23.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Запорізька райдержадміністрація

10156/08-24 Лист01-14/1425
Про відновлення будівельних робіт

153
03.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Ленінська райадміністрація

10097/08-37 Лист04-01-26/2332
Про нагородження Щербини П.А.

154
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Мелітопольська райдержадміністрація

10171/08-22 Лист01-16/730
Про надання дозволу на списання легкового 
автомобіля

155
03.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Новомиколаївська райдержадміністрація

10143/08-37 Лист01-21/2592
Про нагородження Троцької В.І.

156
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Приазовська райдержадміністрація

10038/08-36 Лист01-06/1395
Про погодження звільнення Четвертакова Р.В.

157
29.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Приморська райдержадміністрація

10018/08-37 Лист01-35/1740
Про нагородження Онишка О.В.

158
21.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

14
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10120/08-32 Лист01-23/1788
Про видачу державних актів на землю

159
03.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10145/08-37 Лист01-30/1809
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Шоповій С.П.

160
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10146/08-37 Лист01-30/1808
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Гавриленко Т.І.

161
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10167/08-19 Лист01-48/1816
Про включення до переліку програм

162
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

Токмацька райдержадміністрація

10104/08-37 Лист63-35/1159
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Стельник Л.О.

163
04.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10105/08-37 Лист63-35/1158
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Тьор Н.М.

164
04.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

РАЙОННІ РАДИ
Вільнянська райрада

10027/08-10 Депутатське зверненняб/н
ДЕПУТАТ ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙРАДИ 
ФАСТОВЕЦЬ Н.І.  (Гончарук П.А.)
Про ремонт водогону 
"Вільнянськ-Новомиколаївка"

165
27.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Оріхівська райрада

10144/08-37 Лист0107/439
Про нагородження Літвінова О.І.

166
04.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Сільські та селищні Ради народних депутатів

10092/08-20 Лист1143
КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про фінансування незавершеного будівництва

167
29.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10115/08-18 Лист1537
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про вирішення конфліктної ситуації

168
20.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

10058/08-37 Лист8112/07
Про нагородження Замкової О.І. (інші)

169
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Головне управління юстиції

10059/08-37 Лист1158/07
Про нагородження Висоцької Л.С. (інші)

170
30.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Державна податкова адміністрація

15
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10028/08-20 Лист575/9//05-012
Про фінансування Програми профілактики та 
забезпечення громадської безпеки в Запорізькій 
області

171
05.10.2012від

№
від 03.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10077/08-20 Лист688/9/07-40
Про дотримання вимог податкового 
законодавства

172
29.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10163/08-20 Лист695/9/07-11
Про стан боротьби зі злочинністю у сфері 
оподаткування

173
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізька Торгово-промислова палата

10183/08-21 Лист22.2/1254
Про пропозиції до проекту комплексної 
програми розвитку малого підприємництва на 
2013-2014 роки

174
05.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Інші територіальні обласні органи

10109/08-32 Лист1075
ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ ДП 
"ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КАДАСТРУ"
Про технічну документацію із землеустрою

175
30.11.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10180/08-27 Лист656/01-11
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
ФОНДУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про розміщення інформації на веб-сайті 
облдержадміністрації

176
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Управління внутрішніх справ

10117/08-37 Лист3/П-3925
Про нагородження Курбакова В.І.

177
05.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10179/08-41 Лист62/1657
Про взаємодію ОВС та управління охорони 
здоров`я облдержадміністрації

178
04.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Правові питання

10201/08-37 Лист3/2-3961
Про нагородження Тітова О.Л. (інші)

179
07.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Управління державної служби Головдержслужби України

10054/08-36 Лист458/ТО0810-12
Про надання інформації щодо 
працевлаштування випускників Національної 
академії держуправління при Президентові 
України

180
04.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Управління державної судової адміністрації в Запорізькій 
області

16
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10061/08-37 Лист08-05/2326
Про нагородження Лазоренко Ю.М.

181
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10062/08-37 Лист08-05/2328
Про нагородження Чорної М.О.

182
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10063/08-37 Лист08-05/2327
Про нагородження Кузнєцової О.М.

183
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10064/08-37 Лист08-05/2329
Про нагородження Ледовської Є.С.

184
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10065/08-37 Лист08-05/2330
Про нагородження Погрібної О.М.

185
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10066/08-37 Лист08-05/2331
Про нагородження Матюшкіної О.А.

186
03.12.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Управління екології та природних ресурсів в області

10166/08-32 Лист1462/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

187
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Управління освіти і науки

10114/08-20 Лист7704.02-15
Про виділення коштів

188
05.12.2012від

№
від 05.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10175/08-37 Лист7787.04-15
Про нагородження Лапицького Г.І.

189
06.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10041/08-39 Постанова1991
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

190
29.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання виборів та референдумів

10199/08-39 Лист21-38-6678
Про зміни до кошторисних по помісячних 
планів асигнувань

191
04.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

10031/08-36 Лист40-12-7957
Про погодження звільнення Медведєва В.В.

192
23.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна казначейська служба України

10083/08-20 Лист14-09/1306-1754
Про проведення розрахунків

193
26.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10198/08-44 Лист11.1/1-11.4/1297
Про інформаційно-аналітичний журнал 
"Митниця"

194
16.11.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

Державна міграційна служба України

10202/08-31 Лист8-17082
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство

195
04.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Питання релігії та національностей

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 
України

10047/08-34 Лист10562/0/5-9.1-1/
Про нещасний випадок у загальноосвітньому 
навчальному закладі № 87 м. Запоріжжя

196
27.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

10022/08-21 Лист5754/0/20-12
Про впровадження регіональними та місцевими 
дозвільними органами електронного 
документообігу

197
29.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10176/08-21 Лист5903/0/20-12
Про стан розвитку та підтримки підприємництва 
на місцевому рівні

198
03.12.2012від

№
від 07.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10177/08-21 Лист5855/0/20-12
Про розповсюдження Довідників

199
30.11.2012від

№
від 07.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державна служба України з лікарських засобів

10032/08-36 Лист26450-1.1/1.0/17
Про призначення Кім К.Б.

200
28.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державне агентство екологічних інвестицій України

10082/08-32 Лист3636/20/6
Про погодження проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

201
27.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10159/08-22 Лист395-02/13/5-12
Про державну експертизу проектів з 
енергозбереження

202
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

10081/08-28 Лист3837/12
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 14.11.2012 № 920

203
26.11.2012від

№
від 04.12.12
№ Охорона здоров'я

Державне агентство земельних ресурсів України

10150/08-32 Лист20061/25/6-12
СЕМІНАР 12.12.2012
Про участь у семінарі

204
05.12.2012від

№
від 06.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища
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№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

10021/08-27 Лист6277/27/5
Про надання інформації щодо впровадження 
системи обліку публічної інформації

205
30.11.2012від

№
від 03.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

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