
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.12.12 по 21.12.12

Ф21-КА
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Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10501/08-01 Закон України5494-VI
Про внесення змін до Земельного кодексу 
України

1
20.11.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10502/08-01 Закон України5497-VI
Про внесення змін до статті 2 Закону України 
"Про здійснення державних закупівель"

2
20.11.2012від

№
від 19.12.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

10503/08-01 Закон України5508-VI
Про внесення змін до Декрету КМУ "Про 
державне мито" щодо ставок за проведення 
державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно

3
20.11.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць

10504/08-01 Закон України5491-VI
Про внесення змін до Закону України "Про 
захист персональних даних"

4
20.11.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

10505/08-01 Закон України5520-VI
Про внесення змін до Регламенту ВРУ

5
06.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання організаційної роботи

10506/08-01 Закон України5515-VI
Про Державний бюджет України на 2013 рік

6
06.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Комісії Верховної Ради України

10529/08-14 Лист04-38/17-338(23
СПЕЦІАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ З 
ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Про звернення Фаломєєвої А.Д. щодо порушень 
її житлових прав

7
17.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

Народні депутати України

10528/08-10 Депутатське звернення04-01/7-1872(19
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Волконського І.В. щодо 
перевірки діяльності КП "Основаніє"

8
17.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10564/08-10 Депутатське звернення38
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про ситуацію в родині Дочев

9
17.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

10565/08-10 Депутатське звернення14
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення Картелян О.В. щодо надання 
соціальних пільг її батькам

10
14.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник
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10430/08-21 Лист10
ФОП МАЛИШЕВА О.Б.
Про надання в оренду приміщення

11
05.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Інші кореспонденти

10450/08-32 Лист01/1394
ТОВ "ВІНД ПАУЕР"
Про надання дозволу на розробку проекту земле 
відведення

12
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10467/08-22 Лист228
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ 
УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ"
Про "Концепцію формування інтелектуального 
міста (енергетична складова)"

13
10.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10537/08-33 Лист15/11-12
ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ (ХАБІТАТ)
Про виділення коштів

14
15.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

10562/08-22 Лист942-3808/21
ДППЗ "УКРПОШТА"
Про зменшення вартості патентів

15
18.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10584/08-32 Лист14
ТОВ "ДОНТЕХПРОМ"
Про погодження проекту землеустрою

16
17.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

10396/08-09 Доручення48689/1/1-12
(М.Азаров) Про надання адміністративних 
послуг

17
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10397/08-09 Доручення48320/1/1-12
(В.Хорошковський) Про надання субвенції на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах

18
12.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10398/08-09 Доручення48966/1/1-12
(М.Азаров) Про проведення Всеукраїнської 
естафети пам`яті "Слава визволителям України"

19
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

10399/08-09 Доручення49214/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про ліквідацію 
заборгованості із заробітної плати працівникам 
закладів культури

20
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10400/08-09 Доручення48463/1/1-12
(М.Азаров) До резолюції ІХ з`їзду Федерації 
роботодавців України від 27.11.2012

21
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, партій 
та рухів

10401/08-09 Доручення48052/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про результати проведеної 
перевірки

22
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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10402/08-09 Доручення45982/1/1-12
(М.Азаров) Про заходи, спрямовані на 
стабілізацію цін на хліб і хлібобулочні вироби

23
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10403/08-09 Доручення11388/59/1-11
(В.Хорошковський) Про забезпечення 
основними видами продовольчих товарів

24
12.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10404/08-49 Доручення1858/1/1-12-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави 03-09.12.2012

25
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

10431/08-04 Витяг з протоколуВП 95
(М.Азаров) 5.4. Рішення з окремих питань щодо 
затвердження до кінця 2012 року місцевих 
бюджетів

26
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10432/08-04 Витяг з протоколуВП 95
(М.Азаров) 5.3. Рішення з окремих питань щодо 
проектів нормативно-правових актів

27
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10433/08-04 Витяг з протоколуВП 95
(М.Азаров) 4. Про заходи, спрямовані на 
забезпечення належного функціонування систем 
життєдіяльності населення, підприємств ЖКГ, 
ПЕК, закладів освіти та охорони здоров`я у 
зимовий період 2012-2013 років

28
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10434/08-09 Доручення49687/0/1-12
(М.Азаров) Про оплату праці працівникам 
бюджетних установ

29
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10497/08-09 Доручення50045/0/1-12
(Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо 
виконання регіональної стратегії розвитку за 
2011-2012 рр.

30
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання соціально-економічного 

розвитку

10498/08-09 Доручення15145/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про регіональну програму 
запобігання і протидії корупції

31
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Правові питання

10499/08-09 Доручення40930/4/1-12
(Ю.Аністратенко) Про заходи щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій та аварій, 
пов`язаних з погіршенням погодних умов в 
осінньо-зимовий період

32
15.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10500/08-04 Витяг з протоколуВП 96
(М.Азаров) 7.6. Рішення з окремих питань щодо 
забезпечення створення запасів дизельного 
палива та інших необхідних матеріалів з метою 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

33
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій
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10522/08-09 Доручення11300/1602/1-12
(В.Хорошковський) Про передачу об`єктів на 
приватизацію

34
12.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10523/08-09 Доручення48818/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про тариф на 
теплопостачання

35
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10524/08-09 Доручення49766/0/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про звернення з питань 
заборгованості по виплаті заробітної плати, що 
надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" 
та через Інтернет за 12.12.2012

36
17.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10567/08-04 Витяг з протоколуВП 97
(М.Азаров) 8.1. Рішення з окремих питань щодо 
належного функціонування систем забезпечення 
життєдіяльності у зимовий період 

37
19.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10568/08-04 Витяг з протоколуВП 97
(М.Азаров) 8.4. Рішення з окремих питань щодо 
проведення ярмаркових заходів

38
19.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування

10583/08-16 Лист15371/0/2-12
(М.Азаров) Про забезпечення роботи бригад 
екстреної (швидкої) медичної допомоги

39
21.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Охорона здоров'я

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

10459/08-22 Лист26-7056/1.2-12
Про розрахунки за використаний природний газ

40
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10520/08-22 Лист26-7097/1.2-12
Про розрахунки за використаний природний газ

41
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10563/08-22 Лист7/3-29-12
Про завершення розрахунків з різниці в тарифах

42
20.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10455/08-23 Лист37-13-1-11/2408
Про надання узгодженої  інформації

43
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10461/08-23 Лист37-10-11/24072
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 20.12.2012
Про участь у засіданні

44
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

10516/08-20 Лист2723-05/47483-0
Про надання звітів щодо використання коштів 
резервного фонду державного бюджету в 2012 
році

45
18.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

виконання бюджету, ціноутворення, 
індексації, виділення і використання 
коштів, робота банків, 
оподаткування тощо
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10582/08-20 Листб/н
Про потреби у поточних (адміністративних) 
видатках

46
21.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство закордонних справ

10415/08-33 Лист51/14-210-5894
Про проведення торгів за проектами МФО

47
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство інфраструктури

10535/08-22 Лист6534/25/14-12
НАРАДА 25.12.2012
Про участь у нараді

48
20.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство надзвичайних ситуацій

10417/08-34 Лист1391
Про створення координаційної ради з питань 
виконання Програми

49
10.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10418/08-34 Лист02-11954/162
Про попередження надзвичайних ситуацій у 
зимовий період

50
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10422/08-34 Лист02-11775/161
Про підсумки проведення командно-штабного 
навчання

51
07.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство охорони здоров'я

10435/08-28 Лист10.03.67/3526/21
Про формування бюджету галузі охорони 
здоров`я

52
13.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Охорона здоров'я

10475/08-28 Лист3.11-10/12/2333/
Про екстрену (швидку) медичну допомогу

53
13.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Охорона здоров'я

10532/08-28 Лист04.04.43/22024
Про забезпечення хворих на фенілкетонурію  
лікувальним харчуванням

54
18.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10390/08-24 Лист7/11-20138
Про надання інформації щодо ліквідації 
наслідків аварійних ситуацій

55
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10395/08-24 Лист7/21-19721
Про погодження проекту Типового договору 
щодо пайової участі у утриманні об`єкта 
благоустрою

56
06.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10412/08-19 Лист7/13-20068
Про стан впровадження реформ у регіонах

57
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

5
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10414/08-24 Лист7/21-19855
Про погодження проекту Методичних 
рекомендацій щодо збирання відходів 
електричного та електронного обладнання, що є 
у складі побутових відходів

58
10.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10421/08-24 Лист7/20-20202
Про надання інформації щодо стану розрахунків 
підприємств за теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

59
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10423/08-24 Лист7/9-19723
Про централізоване водопостачання 

60
06.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10426/08-24 Лист7/17-19986
Про перелік об`єктів житлового будівництва

61
12.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10512/08-34 Лист7/19-20348
Про надання інформації щодо визначення 
розрахункового обсягу Субвенції

62
18.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство соціальної політики

10456/08-34 Лист728/0/15-12/20
Про надання роз`яснень

63
07.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10457/08-35 Лист740/0/15-12/13
Про погашення заборгованості із заробітної 
плати

64
13.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10477/08-35 Лист13273/0/14-12/1
Про надання інформації щодо виконання 
Генеральної угоди

65
13.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10483/08-36 Лист720/0/15-12/09
Про чисельність працівників

66
07.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10495/08-30 Лист13411/0/14-12/6
ОСВІТНІЙ СЕМІНАР 25-26.12.2012
Про участь у семінарі

67
18.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство юстиції

10420/08-36 Лист7.1-14/991
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
доповнення додатку 1 до постанови КМУ від 
18.04.2012 № 606"

68
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10496/08-41 Лист13.1-14/747
Про державну реєстрацію Нотаріальної палати 
України

69
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Правові питання

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вільнянський міськвиконком

10557/08-20 Лист04-05/1306
Про проведення платежів

70
19.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

6



№
п/п

Адресат
номер, дата 

 Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Дніпрорудненський міськвиконком

10439/08-20 Лист04/29-1278
Про вирішення питання фінансового 
забезпечення бюджетних установ

71
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізький міськвиконком

10533/08-22 Лист08-24/03836
Про тариф на перевезення

72
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10534/08-22 Лист08-24/03835
Про тариф на перевезення

73
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№

10543/08-22 Лист08-24/03834
Про тариф на перевезення

74
20.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10555/08-20 Лист01-19/03850
Про першочергові платежі

75
20.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Мелітопольський міськвиконком

10570/08-37 Лист02-39/1208-3
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Попазовій О.М.

76
14.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10571/08-37 Лист02-39/1209-3
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Какуші М.Я.

77
14.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10572/08-37 Лист02-39/1210-3
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Кубах А.П.

78
14.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10573/08-37 Лист02-39/1206-3
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Свергун Є.І.

79
14.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

10574/08-37 Лист02-39/1207-3
Про присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня" Симоненко Л.А.

80
14.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Токмацьський міськвиконком

10488/08-20 Лист3067/21-15
Про виділення додаткової дотації

81
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

10444/08-34 Лист02-7026/35
Про сприяння в ліквідації надзвичайної ситуації

82
13.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

7
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10445/08-20 Лист02-7045/26
Про сприяння в отриманні коштів

83
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Запорізька міська рада

10486/08-22 Лист01-29/03604
Про внесення змін до наказу № 670 від 
12.11.2012

84
30.11.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Мелітопольська міська рада

10442/08-20 Лист02-12/1192-1
Про вирішення питання зменшення дефіциту 
бюджету м. Мелітополь

85
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10443/08-20 Лист02-12/1191-1
Про сприяння у вирішенні питання проходження 
платежів

86
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

10391/08-17 Розпорядження142-р
Про скликання двадцять другої сесії облради 
шостого скликання (25.12.2012)

87
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання організаційної роботи

10458/08-17 Лист01-26/1187
Про розгляд питань порядку денного двадцять 
другої сесії облради (21.12.2012)

88
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання організаційної роботи

10508/08-17 Розпорядження146-р
Про внесення доповнень до розпорядження 
голови облради від 14.12.2012 № 142-р "Про 
скликання двадцять другої сесії облради 
шостого скликання" (25.12.2012)

89
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання організаційної роботи

10509/08-10 Депутатське звернення07/1
ДОР НІКУЛІН М.І.
Про звільнення КП "Облводоканал" ЗОР від 
сплати податку на прибуток та 15 відсотків від 
чистого прибутку

90
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10511/08-17 Лист4511/01-11
Про надання кандидатури до складу комісії

91
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10530/08-17 Розпорядження147-р
Про внесення змін до розпорядження голови 
облради від 14.12.2012 № 142-р "Про скликання 
двадцять другої сесії облради шостого 
скликання" (24.12.2012)

92
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання організаційної роботи

10531/08-17 Лист01-26/1204
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ОБЛРАДИ 21.12.2012
Про участь у засіданні

93
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання організаційної роботи

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

8
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ВАТ "Запоріжавтотранс"

10540/08-22 Лист1/13-01-1043
Про нелегальні перевезення

94
17.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

10392/08-22 Лист001-031/8809
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 21.12.2012
Про участь в урочистих заходах

95
11.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10547/08-22 Лист001-41/9051
Про погодження прогнозного балансу 
споживання електроенергії та потужності

96
20.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжтрансформатор"

10487/08-21 Лист1/40-16-715
Про передачу об`єкта до комунальної власності

97
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Галузеві обкоми профспілок

10514/08-36 Лист45
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ "ЄДНАННЯ2
Про призначення Погрібняка М.А.

98
18.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Завод "Іскра"

10549/08-37 Лист151-к
Про нагородження Котрікової І.В. (інші)

99
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

10447/08-22 Лист17-233
Про зменшення плати за торгівельні патенти для 
відділень поштового зв`язку

100
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10406/08-22 Лист14/12-12
ТОВ "ПРОМСТИЛ ГРУП"
Про обстеження промислового майданчика

101
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10449/08-32 Лист01/9
ТОВ "ОРЛОВСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту земле 
відведення

102
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10460/08-24 Лист7/8-3007-07
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО 
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації

103
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

10466/08-21 Лист1311-1
ВАТ "ПІВДЕНДИЗЕЛЬМАШ"
Про списання державного майна

104
13.11.2012від

№
від 18.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10468/08-21 Лист1613
ПРАТ "ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС"
Про продовження терміну дії договорів оренди 
приміщень підприємства

105
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

9
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Адресат
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10473/08-32 Лист147/04
ТОВ АГРОФІРМА "БУРЧАК"
Про скасування Акту, по визначенню та 
відшкодуванню збитків, неодержаного доходу 
власникам землі та землекористувачам на 
території Михайлівського району 

106
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10489/08-32 Листб/н
ТОВ "ЕНЕРГО-ЕРА"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

107
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10490/08-32 ЛистБ/Н
ТОВ "АНТЕЙ-ЕНЕРГО"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

108
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10491/08-32 ЛистБ/Н
ТОВ "УКРГЕНЕРАЦІЯ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

109
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10492/08-32 ЛистБ/Н
ТОВ "СМАРТ-ЕНЕРГО"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

110
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10493/08-32 Листб/н
ТОВ "ЕНЕРГО-ПАС"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

111
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10556/08-32 Лист2219
ТОВ "ІНФОКОМ ЛТД"
Про зміну цільового призначення земельної 
ділянки

112
20.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10558/08-22 Лист6/12/3
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про заміну автомобілів

113
06.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10561/08-32 Лист3751
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на розміщення 
небезпечних відходів

114
17.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10575/08-22 Лист19/12/4
ПРОФТАКСІ-1
Про розірвання договору на перевезення 
пасажирів

115
19.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10576/08-22 Лист19/12/6
ТОВ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про розірвання договору на перевезення 
пасажирів

116
19.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10
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10577/08-22 Лист19/12/
ПРОФТАКСІ-1
Про розірвання договору на перевезення 
пасажирів

117
19.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10578/08-22 Лист19/12/3
ПРОФТАКСІ-1
Про розірвання договору на перевезення 
пасажирів

118
19.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10581/08-22 Лист21/12/1
ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про заміну рухомого складу

119
21.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти

10446/08-20 Лист1794
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ 
ФОНДУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про порушення органами Державної 
казначейської служби України термінів 
проведення платежів

120
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10469/08-27 Лист3748
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
Про наявність доказів ліквідації без 
правонаступників ЗВО "Арматуробудування"

121
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10470/08-32 Лист54-1.8-4565
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ 
КОМБІНАТ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

122
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10471/08-35 Лист01-1050/2586
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ 
ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ
Про вирішення конфліктної ситуації

123
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10474/08-22 Лист720
КП "ВОДОПРОВІДНИК" ТОКМАЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про погодження загальновиробничих норм 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів 
на 2012 рік

124
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10479/08-32 Листб/н
ПП "ТАМОЖЕНКА"
Про вирішення конфліктної ситуації

125
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10548/08-34 Лист26-12/3233
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
Про передачу прогнозів погоди

126
18.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Обласний військовий комісаріат

10480/08-34 Листс/23-1407
Про надання довідок Никитенко П.Д. та 
Кривопуска М.В.

127
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Обласний центр зайнятості

11
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10448/08-37 Лист3638/17
Про нагородження Антоник Л.М. та інші

128
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Облпрокуратура

10407/08-41 Лист07/2-277вих-12
Про стан додержання вимог чинного 
законодавства щодо безпеки руху повітряного 
транспорту (до відома)

129
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Правові питання

Облсанепідстанція

10485/08-36 Лист287
Про погодження кадрового резерву 

130
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10552/08-24 Лист01/1346
Про припинення подачі води

131
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Партії та громадські об'єднання

10454/08-36 Лист210-ф
Про удосконалення системи управління

132
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10538/08-21 Лист286/2
ГО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ 
КОНГРЕСІНВАЛІДІВ"
Про надання в оренду проммайданчика

133
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

10551/08-18 Лист2/12
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИ-УКРАЇНСЬКІ"
Про вирішення конфліктної ситуації

134
18.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

Служба автодоріг у Запорізькій області

10521/08-22 Лист10/3313
Про дорожньо-транспортну пригоду 18.12.2012

135
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Установи охорони здоров'я

10472/08-20 Лист2208
КП "ПРИМОРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ"
Про визначення КП "ПРИМОРСЬКА ЦРЛ" 
розпорядником виділених коштів

136
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Учбові заклади

10539/08-37 Лист02/4713
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Нікуліна М.І.

137
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10525/08-15 Лист02-01/2910
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю завдання 
визначене дорученням Президента України від 
25.05.2012 № 1-1/1320 щодо можливості 
підстанції "Феросплавна-2" 

138
18.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

12
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10526/08-15 Лист02-01/2904
(С.Льовочкін) Про звернення Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України

139
18.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10566/08-15 Лист41-01/1604
(О.Рафальський) Про зняття з контролю п. 9 
Доручення Президента України від 25.05.2012 
№ 1-1/1320 та п. 19 Доручення Президента 
України від 23.07.2012 № 1-1/1897

140
20.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання організаційної роботи

Президент України

10436/08-02 Указ704/2012
Питання стипендій Президента України для 
талановитих перспективних 
спортсменів-інвалідів України

141
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

10437/08-02 Указ703/2012
Про призначення стипендій Президента України 
для молодих майстрів народного мистецтва на 
2013 рік

142
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10478/08-20 Лист1428/01
Про перерозподіл коштів

143
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Вільнянська райдержадміністрація

10451/08-36 Лист01-20/3946
Про погодження стажування Степаненко О.М.

144
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10452/08-36 Лист01-20/3949
Про погодження звільнення Степаненко О.М.

145
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10536/08-36 Лист01-20/3963
Про погодження призначення Степаненко О.М.

146
20.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10541/08-23 Лист01-08/3960
Про знешкодження безхазяйних заборонених і 
непридатних отрутохімікатів

147
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Гуляйпільська райдержадміністрація

10494/08-37 Лист238/01-15
Про нагородження Боровика В.В.

148
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

10545/08-36 Лист01-01-29/2525
Про погодження звільнення Кульшай Т.С.

149
17.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10546/08-36 Лист01-01-29/2539
Про погодження звільнення Козулькової О.В.

150
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Куйбишевська райдержадміністрація

13
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10513/08-22 Лист01-16/1120
Про виділення коштів та мастильних матеріалів 
Куйбишевському райавтодору

151
19.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

Мелітопольська райдержадміністрація

10416/08-36 Лист03-02/62-к
Про погодження звільнення Фатєєвої Н.Г.

152
07.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Оріхівська райдержадміністрація

10440/08-20 Лист01-08/1761
Про перерахування субвенції

153
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Приморська райдержадміністрація

10438/08-36 Лист01-20/1894
Про встановлення надбавки Онишко О.В.

154
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Розівська райдержадміністрація

10517/08-20 Лист2776/01-13
Про проведення платежів

155
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Токмацька райдержадміністрація

10393/08-36 Лист62-35/1198
Про погодження звільнення Агафонова В.Ю.

156
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10441/08-23 Лист1194
Про передачу в с/г кооператив "Балківський 
Плюс" автомолцистерни

157
13.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК

10560/08-36 Лист62-35/1231
Про погодження призначення Чепіжко Т.В.

158
21.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Якимівська райдержадміністрація

10482/08-20 Лист01-07/26/1822
Про затвердження змін до кошторисних 
призначень на 2012рік

159
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10542/08-36 Лист01-07/26/1833
Про погодження стажування Синицина С.В.

160
17.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

10462/08-22 Лист01-24/1471
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про продовження приміського маршруту

161
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10463/08-22 Лист01-39/832
СТЕПНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про продовження приміського маршруту

162
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок
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10464/08-22 Лист01-34/1096
НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про продовження приміського маршруту

163
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

10465/08-22 Лист01-24/495
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про продовження приміського маршруту

164
17.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області

10515/08-34 Лист01/7-2/3215
Про розробку регіональної програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки

165
10.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

10559/08-34 Лист02/3-1/3349
Про виділення паливно-мастильних матеріалів

166
20.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

10411/08-20 Лист08-08-15-15/111
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

167
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Інспекція праці у Запорізькій області

10550/08-36 Лист01-05/3434
Про розгляд звернення Кусакова В.П.

168
20.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Інші територіальні обласні органи

10484/08-20 Лист03-29-4227
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 
ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
Зап. обл. відділення
Про несвоєчасне перерахування коштів Фонду

169
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

10518/08-36 Лист2301/08-4287
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про погодження кандидатури Кругляк С.В. до 
кадрового резерву

170
14.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10519/08-36 Лист2301/08-4286
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про погодження кандидатури Кругляк С.В. до 
кадрового резерву

171
14.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

10544/08-41 Лист19/5-2833/Об
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСЛУЖБИ ОХОРОНИ
Про заборгованість за послуги охорони

172
19.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Правові питання

Управління внутрішніх справ
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10408/08-41 Лист18/1-6243
Про виділення коштів

173
12.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Управління державної ветеринарної медицини

10410/08-36 Лист02-02/2095
Про погодження кадрового резерву

174
17.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Управління екології та природних ресурсів в області

10453/08-32 Лист1519/04
Про подання на сесію обласної ради

175
18.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

10553/08-32 Лист1520/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

176
18.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

Управління Служби безпеки України

10510/08-41 Лист59/4-1809н/т
Про виділення коштів

177
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне управління праці та соціального захисту населення

10580/08-20 Лист04-376
Про надання дозволу на використання коштів

178
21.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Головне управління промисловості та розвитку 
інфраструктури

10394/08-37 Листб/н
Про нагородження Сивака В.В.

179
17.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі

10554/08-20 Лист2332
Про виділення коштів

180
20.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

10405/08-39 Лист21-46-6753
Про телекомунікаційне обладнання

181
13.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання виборів та референдумів

10507/08-39 Лист21-38-6768
Про надання інформації щодо виконання заходів 
з підвищення правової культури учасників 
виборчого процесу

182
17.12.2012від

№
від 19.12.12
№ Питання виборів та референдумів

10527/08-39 Лист21-38-6787
Про надання інформації щодо виконання заходів 
з підвищення правової культури учасників 
виборчого процесу

183
18.12.2012від

№
від 20.12.12
№ Питання виборів та референдумів
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

10579/08-36 Лист15-2-1/11696
Про погодження призначення Гашук Т.В.

184
14.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна казначейська служба України

10413/08-20 Лист8-09/3774-18657
Про внесення змін до розпису Державного 
бюджету України на 2012 рік

185
12.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Фінансування, затвердження і 

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

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

10427/08-46 Лист5204/01/23-12
Про надання інформації щодо використання 
коштів на придбання житла 
воїнам-інтернаціоналістам

186
13.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

10419/08-21 Лист6081/0/20-12
Про зміни у Законі України "Про засади 
державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності"

187
10.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Управління майном, приватизація 

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

Державна служба інтелектуальної власності України

10424/08-26 Лист3-7/9842
Про надання інформації щодо регіональної 
Координаційної ради по боротьбі з порушенням 
прав інтелектуальної власності

188
10.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Освіта і наука

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації 
України

10569/08-22 Лист09/02/01-1450/2
Про надання інформації до Реєстру ІТС

189
18.12.2012від

№
від 21.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державна фінансова інспекція України

10428/08-36 Лист21-14/279
Про створення підрозділів внутрішнього аудиту

190
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10476/08-22 Лист406-01/14/5-12
Про надання інформації щодо виробництва 
електроенергії об`єктами відновлювальної 
енергетики

191
14.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство земельних ресурсів України

10409/08-36 Лист20766/15/6-12
Про погодження призначення Гашенка І.А.

192
14.12.2012від

№
від 17.12.12
№ Питання кадрової роботи та 

державної служби

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

10425/08-24 Лист4611/01-08-07
Про створення комунальних підприємств, які б 
забезпечити проведення експертизи проектної 
документації

193
11.12.2012від

№
від 18.12.12
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

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