
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.01.13 по 11.01.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00113/08-37 Листб/н
ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Бородай А.О.

1
04.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00157/08-36 Листб/н
Про погодження призначення Бабак Т.А.

2
08.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00051/08-01 Закон України5519-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо подальшого удосконалення адміністрування 
податків і зборів 

3
06.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00052/08-01 Закон України5518-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо подальшого удосконалення 
адміністрування податків і зборів 

4
06.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00053/08-01 Постанова8-VIІ
Про порядок висвітлення роботи ВРУ сьомого 
скликання

5
18.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00054/08-01 Закон України10-VIІ
Про внесення зміни до статті 34 Закону України 
"Про комітети ВРУ"

6
25.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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00055/08-01 Закон України5496-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України з питань регулювання містобудівної 
діяльності

7
20.11.2012від

№
від 03.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00056/08-01 Закон України5498-VI
Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення управління професійно-технічною 
освітою

8
20.11.2012від

№
від 03.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

00057/08-01 Закон України5499-VI
Про формування та розміщення державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

9
20.11.2012від

№
від 03.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

00058/08-01 Закон України5502-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо державного регулювання та 
управління у сфері транспорту та дорожнього 
господарства

10
20.11.2012від

№
від 03.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00059/08-01 Закон України5503-VI
Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо перегляду ставок деяких податків і зборів

11
20.11.2012від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

00069/08-33 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ТА 
ЕКСПЕРТНИХ ФІРМ "УКРКОНСАЛТІНГ"
Про співробітництво

12
03.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00120/08-36 Лист03/1-8-02/2-1036
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про надання відомостей щодо набору

13
26.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

2
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00140/08-33 Лист8745/2012/ODD
БАНСКО-БЫСТРИЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ СЛОВАЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Про співробітництво

14
19.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00141/08-24 Лист01-765/112
ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про надання інформації

15
27.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00195/08-24 Лист03-2/10133
ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про відновлення виконання будівельних робіт

16
02.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00204/08-22 ЛистН-21/4
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про газоспоживання

17
04.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Посольства

00031/08-37 Лист6111/16-800-542
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РФ
Про відзначення номінантів Міжнародної премії 
"Філантроп"

18
26.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Суди

00107/08-43 ЛистК/9991/78031/12
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу за позовом Склярук А.В.

19
20.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України

00001/08-09 Доручення51355/3/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про погашення заборгованості із 
заробітної плати

20
29.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

3
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00003/08-03 Постанова1191
Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов 
надання у 2012 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах та теплову 
енергію...

21
26.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00004/08-03 Постанова1198
Про внесення змін до Порядку використання 
коштів державного бюджету для виконання 
програм, пов`язаних із соціальним захистом 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

22
19.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00005/08-03 Розпорядження1065-р
Про друковані засоби масової інформації 
загальнодержавної та місцевої сфери 
розповсюдження, в яких у 2013 році розміщуються 
оголошення про виклик до суду відповідача, третіх 
осіб, свідків, місце фактичного проживання 
(перебування) яких невідоме

23
27.11.2012від

№
від 02.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00006/08-04 Витяг з протоколуВП 100
(М.Азаров) 7. Про стан виплати заробітної плати 
працівникам бюджетних установ м. Києва та 
Івано-Франківської області, які фінансуються з 
місцевих бюджетів

24
26.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00007/08-04 Витяг з протоколуВП 100
(М.Азаров) 8.1. Рішення з окремих питань щодо 
ресурсного забезпечення центрів екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф і 
станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги

25
26.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00008/08-04 Витяг з протоколуВП 100
(М.Азаров) 8.4. Рішення з окремих питань щодо 
стану виконання рішення КМУ від 17.12.2012 (п.6 
роз.7 протоколу (96)

26
20.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

4



№
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00009/08-16 Лист15645/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо 
визначення однією з умов договору оренди 
приміщень з банками

27
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00010/08-09 Доручення49812/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ЦК профспілки 
працівників ЖКГ щодо складного 
фінансово-економічного та соціального стану КП 
"Водоканал" м. Запоріжжя

28
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00011/08-09 Доручення50758/1/1-12
(М.Азаров) Про державну фінансову підтримку 
розвитку регіонів та подолання депресивності 
територій

29
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ паперовий паперова

00012/08-09 Доручення45721/53/1-12
(Ю.Аністратенуо) Про спрямування коштів

30
26.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00013/08-09 Доручення50105/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ЦК профспілки 
працівників ЖКГ щодо   розв`язання конфліктної 
ситуації на КП "Облводоканал" № ЗОР

31
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

00014/08-09 Доручення49990/1/1-12
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2013 
рік"

32
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00015/08-09 Доручення50711/1/1-12
(М.Азаров) Про звернення ЦК профспілки 
працівників освіти і науки України щодо 
фінансування закладів та установ освіти

33
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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00016/08-09 Доручення51708/1
(Ю.Бойко) Про зростання кількості аварій у 
житлових будинках під час використання газу

34
28.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00017/08-09 Доручення50386/1/1-12
(Ю.Авксентьєв) Про створення громадських 
(піклувальних) рад в установах і закладах, в яких 
особи з розумовою відсталістю та психічними 
розладами  перебувають цілодобово

35
28.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00018/08-09 Доручення44801/4/1-12
(Ю.Аністратенко) Про фінансування 
експлуатаційно-технічного обслуговування 
апаратури оповіщення у 2012 році

36
29.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00019/08-09 Доручення50339/1/1-12
(О.Вілкул) Про результати державного фінансового 
аудиту

37
29.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00020/08-16 Лист15818/0/2-12
(Ю.Аністратенко) Про звернення ПАТ 
"Запорізький рибокомбінат" щодо надання 
роз`яснення стосовно порядку ведення державного 
водного кадастру

38
29.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00047/08-03 Постанова1206
Про внесення змін до порядку формування тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання гарячої води та 
Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення

39
26.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00048/08-04 Протокол селекторної 
наради

51971/0/1-12
(О.Вілкул) Про заходи центральних та місцевих 
органів виконавчої влади щодо оперативного 
реагування на надзвичайні ситуації, пов`язані з 
несприятливими погодними умовами в 
опалювальний період 2012/13року

40
29.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00049/08-09 Доручення34243/141/1-10
(Ю.Аністратенко) Про модернізацію 
матеріально-технічної бази навчальних закладів для 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування

41
28.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00050/08-09 Доручення32/0/1-13
(Ю.Аністратенко) Про План заходів щодо 
контролю за дотримання бюджетного 
законодавства при затвердженні місцевих бюджетів 
на 2013 рік

42
02.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00108/08-03 Розпорядження1074-р
Про затвердження плану заходів щодо сприяння 
діяльності іноземних інвесторів

43
19.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00109/08-09 Доручення109/0/1-13
(Ю.Аністратенко) Про надання переліку об`єктів, 
що будуть добудовані у 1 кварталі 2013 року

44
02.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00110/08-09 Доручення50890/1-1-12
(Ю.Бойко) Про покращення стану платіжної 
дисципліни

45
02.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00111/08-09 Доручення51409/1/1-12
(М.Азаров) Про відзначення 22.01.2013 Дня 
Соборності та Свободи України

46
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00112/08-09 Доручення50708/1/1-12
(Ю.Бойко) Про організацію заходів оперативного 
реагування на надзвичайні ситуації зимового 
періоду

47
02.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00114/08-09 Доручення457/0/1-12
(С.Арбузов) Про проведення щомісячних зустрічей 
з головами облдержадміністрацій (21.01.2013)

48
04.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00151/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(М.Азаров) 9.8. Рішення з окремих питань щодо 
переліку об`єктів

49
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00152/08-04 Витяг з протоколуВП 1
М.Азаров 9.21. Рішення з окремих питань щодо 
стану готовності до оперативного реагування на 
можливі надзвичайні ситуації

50
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00153/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(М.Азаров) 9.9  Рішення з окремих питань  щодо 
забезпечення введення в експлуатацію об`єктів 
соціальної інфраструктури

51
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00154/08-04 Витяг з протоколуВП 1
(М.Азаров) 9.12. Рішення з окремих питань щодо 
організації та реєстрації центрів екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф

52
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00155/08-16 Лист91/0/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про проведення відео конференцій

53
04.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

00156/08-09 Доручення1330/162/1-11
(Ю.Бойко) Про дотримання законодавства щодо 
охорони праці

54
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00186/08-03 Постанова1213
Про внесення змін до Державної цільової 
науково-технічної  програми "Розробка і 
впровадження енергозберігаючих світлодіодних 
джерел світла та освітлювальних систем на їх 
основі"

55
26.11.2012від

№
від 09.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00187/08-09 Доручення45860/5/1-12
(С.Арбузов) Про виконання плану заходів 
четвертого засідання Українсько-іракської спільної 
комісії з питань торговельного, економічного, 
наукового та технічного співробітництва

56
04.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00222/08-03 Постанова1216
Про внесення змін до постанови КМУ від 
15.07.1997 № 765

57
17.12.2012від

№
від 10.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

00223/08-09 Доручення50830/1/1-12
(М.Азаров) Про захист прав учнівської молоді на 
належні та безпечні умови навчання

58
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00224/08-09 Доручення51473/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про обсяги введення у 2012 році 
житла

59
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00242/08-03 Постанова11
Про внесення змін до постанов КМУ від 16.01.2007 
№ 34 і від 26.01.2011 № 59

60
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00243/08-09 Доручення47469/3/1-12
(Ю.Аністратенко) Про реалізацію програми 
будівництва доступного житла

61
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00244/08-09 Доручення334/1/1-13
(Ю.Аністратенко) Про вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)

62
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00245/08-09 Доручення37617/33/1-09
(Ю.Аністратенко) Про фінансування заходів, 
передбачених Загальнодержавною програмою 
реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства

63
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00246/08-09 Доручення51136/1/1-12
(Ю.Аністратенко) Про організацію надання 
транспортних послуг з перевезень міським 
електротранспортом

64
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00247/08-09 Доручення51904/1/1-12
План організації виконання Указу Президента 
України "Про проведення у 2013 році в Україні 
Року дитячої творчості"

65
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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документа

00065/08-21 Лист02-1-967
Про співробітництво

66
26.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00256/08-45 Лист37-18-4-11/381
Про критерії оцінки роботи сільських, селищних 
рад

67
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

00036/08-24 Лист25132/08/10-12
Про надання інформації щодо запобігання проявам 
шкідливої дії води та стан безпеки 
водогосподарських об`єктів і гідротехнічних 
споруд

68
25.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00177/08-32 Лист25266/11/10-12
Про місцевий план дій з охорони навколишнього 
природного середовища

69
26.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00044/08-33 Лист4021-05/48267-0
Про надання інформації щодо стану виконання 
проектів міжнародної технічної допомоги

70
24.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00045/08-21 Лист3931-04/48869-0
Про надання інформації щодо реалізації проектів 
державно-приватного партнерства

71
27.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00062/08-36 Лист2801-06/48720-0
Про наказ щодо розроблення положень про 
структурний підрозділ спільної власності 
територіальних громад 

72
26.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00073/08-33 Лист4012-05/152-06
Про надання інформації щодо виконання Плану 
заходів

73
03.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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00080/08-25 Лист3501-04/48676-0
Про виконання заходів Програми розвитку 
внутрішньої торгівлі на період до 2012 року

74
26.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00127/08-33 Лист80-06/40187-06
Про національну виставку України в Королівстві 
Саудівська Аравія

75
20.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00169/08-33 Лист80-06/49185-06
Про форум-виставку "Держзамовлення - 2013" (м. 
Москва 03-05.04.2013)

76
20.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00175/08-33 Лист80-06/49178-06
Про Міжнародний конкурс вин16-17.02.2013

77
29.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00176/08-33 Лист80-06/49181-06
Про міжнародну виставку "Будівництво - UzBuild 
2013"

78
29.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00180/08-21 Лист3931-04/48986-0
Про розрахунки концесійних платежів

79
28.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00198/08-45 Лист2811-20/568-08
Про організацію проведення робочих зустрічей

80
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00255/08-19 Лист3914-05/812-06
Про надання переліку об`єктів

81
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00178/08-22 Лист13220/18/10-12
Про забезпечення безпеки руху на залізничних 
переїздах

82
28.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

00032/08-34 Лист02-12393/214
Про надання інформації щодо використання 
бюджетних коштів

83
24.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00033/08-34 Лист02-12323/171
Про виконання рішення Оперативного штабу від 
21.12.2012 

84
22.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00098/08-34 Лист04-32/161
Про підбиття підсумків роботи у сфері цивільного 
захисту у 2012 році

85
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00128/08-35 Лист17-12448/174
Про стан травматизму невиробничого характеру за 
9 місяців 2012 року

86
27.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

00084/08-35 Лист1/9-917
Про виплату заробітної плати педагогам

87
20.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00125/08-29 Лист1/9-3
Про надання пропозицій до плану заходів із 
підготовки та проведення у 2013 році в Україні 
Року дитячої творчості

88
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00253/08-35 Лист1/11-158
Про створення громадських (піклувальних) рад

89
11.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

00037/08-46 Лист7/17-20633
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом інвалідів війни

90
24.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00038/08-46 Лист7/17-20634
Про поліпшення житлових умов інвалідам війни

91
24.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00061/08-20 Лист7/19-20663
Про внесення змін до Переліків об`єктів, що 
фінансуються за рахунок субвенції з державного 
бюджету

92
24.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00064/08-36 Лист7/13-18961
Про методичні рекомендації з розроблення 
положень про структурний підрозділ місцевої 
державної адміністрації

93
26.11.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00090/08-24 Лист7/19-52
Про інвентаризацію об`єктів незавершеного 
будівництва

94
03.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00116/08-32 Лист7/17-74
Про надання інформації щодо резервування в 
регіонах земельних ділянок для будівництва 
доступного житла

95
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00117/08-26 Лист7/13-66
Про надання інформації щодо кількості дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладів області

96
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

00118/08-19 Лист7/19-83
Про надання переліку інвестиційних програм 
(проектів)

97
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00124/08-21 Лист7/17-75
Про здійснення технічної інвентаризації

98
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00136/08-22 Лист7/21-20557
Про надання моніторингу стану виконання Правил 
паркування транспортних засобів

99
21.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00146/08-24 Лист7/21-20561
Про надання інформації щодо підготовки 
матеріалів на підсумкову колегію 

100
21.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00162/08-24 Лист7/17-20865
Про реалізацію завдань державних житлових 
програм

101
27.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00165/08-46 Лист7/17-62
Про забезпечення житлом інвалідів війни

102
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00170/08-24 Лист7/11-113
Про призначення відповідальної особи у сфері 
ЖКГ для оперативного реагування на скарги та 
пропозиції споживачів

103
04.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00179/08-24 Лист7/14-100
Про надання інформації щодо стану забезпеченості 
генеральними планами населених пунктів області 

104
04.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00199/08-21 Лист7/17-157
Про здійснення технічної інвентаризації

105
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00214/08-45 Лист7/13-212
Про організацію проведення робочих зустрічей

106
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00215/08-36 Лист7/23-158
Про надання штатних розписів управлінь

107
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00226/08-34 Лист7/7-246
Про визначення уповноваженого органу для 
включення до мережі розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів

108
09.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00227/08-22 Лист7/10-225
Про використання газу в побуті

109
09.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00230/08-24 Лист7/18-205
Про надання інформації щодо перспективних 
інвестиційних проектів

110
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00039/08-29 Лист13526/0/14-12/57
Про надання інформації щодо попередження 
насильства в сім`ї

111
20.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00040/08-29 Лист13520/0/14-12/57
Про надання інформації щодо створеної в регіоні 
мережі спеціалізованих установ, закладів, служб та 
організацій, діяльність яких спрямована на 
попередження насильства в сім`ї

112
20.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00063/08-34 Лист765/0/15-12/014
Про активізацію роботи щодо соціального захисту 
населення в зимовий період 2012-13 років та на 
період надзвичайних ситуацій

113
21.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00081/08-29 Лист13747/0/14-12/56
Про надання кандидатури відповідальної особи

114
26.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00082/08-27 Лист4777/0/15-12/014
Про проведення новорічних та різдвяних свят у 
підвідомчих установах та закладах

115
25.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00119/08-35 Лист6/0/15-13/13
Про надання інформації щодо заборгованості із 
заробітної плати

116
04.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00132/08-34 Лист784/0/15-12/014
Про виконання протоколу № 1 засідання 
оперативного штабу

117
26.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00133/08-30 Лист13748/0/14-12/57
Про надання звітності щодо кількості дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування за 
2012 рік

118
26.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

00163/08-35 Лист2/0/15-13/014
Про несвоєчасну виплату компенсації фізичним 
особам за надання соціальних послуг

119
02.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00166/08-30 Лист772/0/15-12/57
Про надання інформації щодо порушення житлових 
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

120
24.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

15
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(адресат)
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00254/08-30 Лист15/0/15-13/57
Про надання інформації щодо кількості дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа, які перебувають на квартирному обліку

121
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

00074/08-36 Лист31-07110-04-5/4
Про оптимізацію мережі бюджетних установ

122
02.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00079/08-20 Лист31-08420-06-5/3
Про складання фінансової звітності

123
27.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00196/08-22 Лист01-7344/41
Про сприяння у вирішенні питань, щодо цілісного 
майнового комплексу ДП "Аеропорт Бердянськ"

124
27.12.2012від

№
від 09.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00213/08-20 Лист02-7368/26
Про сприяння в отриманні коштів

125
28.12.2012від

№
від 09.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00123/08-21 Лист02-12/1262-1
Про передачу цілісного майнового комплексу

126
27.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

00200/08-32 Лист57/21-35
Про державну реєстрацію договорів оренди землі

127
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
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00217/08-32 Лист01.01-17/66
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА 
СПОРТУ
Про повторний розгляд кошторисної документації 

128
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

00197/08-10 Депутатське звернення122
ДОР ТІМЧЕНКО Л.І.
Про звернення КП "Комунальне підприємство 
територіальної громади смт. Новомиколаївка щодо 
погашення заборгованості за надану теплову 
енергію

129
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласна рада

00159/08-17 Лист01-26/1232
Про зарахування до кадрового резерву Медведєвої 
О.М., Михайлишина А.І.

130
29.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00160/08-17 Лист01-26/1231
Про зарахування до кадрового резерву 
Мельниченко О.А,, Христіч В.В.

131
29.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00161/08-17 Лист01-26/1230
Про зарахування до кадрового резерву Батечко 
Н.В.

132
29.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00171/08-17 Лист50
Про внесення змін до рішення про обласний 
бюджет

133
20.12.2014від

№
від 08.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00228/08-17 Лист00009/01-27
Про звернення ТОВ "Інститут проблем екології та 
енергозбереження" щодо участі в реалізації 
енергоефективних проектів 

134
09.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00218/08-17 Лист1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про пропозиції до обласного бюджету на 2013 рік

135
04.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00219/08-17 Лист90
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
БУДІВНИЦТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ"ЯЗКУ ТА 
ПЕК
Про виділення коштів із обласного бюджету у 2013 
році

136
27.12.2012від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00220/08-17 Лист01
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ 
СОЦПОЛІТИКИ І ПРАЦІ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я, 
МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Про пропозиції до бюджету 2013 року

137
04.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00221/08-17 Лист5
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про пропозиції до обласного бюджету на 2013 рік

138
04.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00231/08-17 Лист1
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АПК ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Про виділення коштів із обласного бюджету у 2013 
році

139
04.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00232/08-17 Лист52
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ 
ОБ`ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРГРОМАД ОБЛАСТІ ТА ЖКГ
Про об`єкти, які потребують фінансування у 2013 
році

140
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00067/08-22 Лист001-007/9271
Про укладання нових договорів

141
29.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00205/08-22 Лист001-026/50
Про погашення заборгованості за 
електропостачання

142
03.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Мотор Січ"

00078/08-22 ЛистВП 38323
Про дообладнання вертольотів типа Мі-2

143
21.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

00148/08-22 Лист14-403
ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗВ`ЯЗКУ ДИРЕКЦІЇ УДППЗ 
"УКРПОШТА"
Про об`єкти поштового зв`язку

144
17.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ДКП "Водоканал"

00066/08-24 Лист12075
Про вирішення питання забезпечення населення 
послугою з водопостачання

145
28.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00149/08-24 Лист12044
Про роботу пунктів по прийому платежів за 
житлово-комунальні послуги

146
27.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ДП "Запорізький  облавтодор"

00251/08-22 Лист5/31
Про відстрочку платежів за спожиту 
електроенергію

147
11.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Завод "Іскра"

00122/08-35 Лист1/82
Про ситуацію з виплатою заробітної плати на 
підприємстві

148
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00071/08-32 Лист1/1295
ДСГП "АГРОЦЕНТР" АТ "МИХАЙЛІВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ"
Про передачу в оренду земельної ділянки

149
02.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00072/08-32 Лист16/1518
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАВТОДОР"
Про припинення користування частиною земельної 
ділянки

150
27.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00086/08-22 Лист12
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження довідок

151
03.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00087/08-22 Лист06/07
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки

152
03.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00139/08-32 Листб/н
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ДАЧНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТРОЯНДА"
Про надання дозволу на складання проектної 
документації з оформлення договору оренди 
земельної ділянки

153
25.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00150/08-21 Лист03-1240
ПАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"
Про гуртожиток по вул. Возз`єднання України, 38

154
26.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00190/08-23 Лист1
ТОВ "ТОРГСЕРВИС"
Про тариф на ветпослуги

155
04.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00229/08-22 Лист9
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про роботу пасажирського автотранспорту за IV 
квартал 2012

156
09.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

00267/08-22 Лист33
ТОВ "МОКРЯНСЬКИЙ КАМ"ЯНИЙ КАР"ЄР № 3"
Про тарифи на залізничні перевезення

157
11.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші будівельні організації

00209/08-24 Лист04/07
КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА"
Про затвердження кошторисної документації

158
04.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00068/08-20 Лист717/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ДЕРЖАВНОГО ОНДУ 
СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ
Про перерахування коштів

159
21.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00070/08-32 Лист467
ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНІК"
Про співробітництво

160
28.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00088/08-22 Лист05/01
ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про виділення автобуса

161
03.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00184/08-22 Лист1
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про тариф на перевезення

162
08.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00185/08-21 Лист01/05
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ "КНИГА 
ПАМ`ЯТІ УКРАЇНИ"
Про оренду приміщення за адресою м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 162

163
04.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00191/08-32 Лист01-08/1096
ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про самовільне зайняття земель лісу

164
27.12.2012від

№
від 09.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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00211/08-41 Лист43/165
МИХАЙЛІВСЬКИЙ РВ ГУМВС УКРАЇНИ В 
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про належність лісосмуги поблизу с. Показне 
Михайлівського р-ну 

165
09.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00274/08-32 Лист31/06-01166
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші транспортні організації

00238/08-22 Лист12-3-17А-01
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні понад 
установлені терміни

167
02.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Науково-дослідні, проектні інститути та організації

00210/08-36 Лист776
ДП "ДПІ "ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про погодження списку  кадрового резерву

168
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00216/08-20 Лист224
ЗФ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

169
09.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ паперовий паперова

Облпрокуратура

00266/08-41 Лист12/1-133вих-12
Про стан законності в області, заходи щодо її 
зміцнення та результати прокурорської діяльності 
(до відома)

170
29.12.2012від

№
від 11.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00261/08-24 Лист01/44
Про взаємовідносини з КП "Бердянськводоканал" 
БМР

171
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00076/08-21 Лист
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
Про проведення зустрічі

172
27.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ паперовий паперова
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00263/08-23 Лист04
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про  Наказу № 666 від 31.10.2012 щодо тарифів на 
послуги 

173
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00264/08-25 Лист05
МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про законопроект "Про внутрішню торгівлю"

174
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

00115/08-22 Лист10/28
Про внесення змін до Переліків (обласних та 
районних) автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення

175
04.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00239/08-22 Лист10/57
Про внесення змін до переліку об`єктів

176
10.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

00192/08-37 Лист5/5
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про нагородження Семенова В.В.

177
04.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00025/08-15 Лист02-01/2990
(С.Льовочкін) Про відзначення 22.01.2013 Дня 
Соборності та Свободи України

178
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00026/08-15 Лист41-01/1676
(О.Рафальський) Про привітання ювілярів

179
28.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00027/08-15 Лист41-01/1687
(О.Рафальський) Про Календар пам`ятних дат на 
2013 рік

180
29.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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00248/08-15 Лист02-01/39
(С.Льовочкін) Про продовження виконання підп.1 
п.7 Доручення Президента України від 31.10.2011 
№ 1-1/2528

181
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00249/08-15 Лист41-01/60
(О.Рафальський) Про зняття з контролю виконання 
пунктів 1 та 2 частини другої Доручення 
Президента України від 25.08.2011 № 1-1/1863

182
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00250/08-15 Лист41-01/59
(О.Рафальський) Про зняття з контролю виконання 
підп.1  п.2  Доручення Президента України від 
29.02.2012 № 1-1/516

183
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Президент України

00021/08-08 Доручення1-1/3526
Про запобігання поширенню епідемій 
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних 
гепатитів

184
28.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00022/08-02 Указ766/2012
Про внесення змін до Положення про Міністра 
КМУ (щодо повноважень Міністра КМУ)

185
28.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00023/08-02 Указ765/2012
Питання забезпечення виконання покладених на 
КМУ завдань і повноважень у сферах культури, 
освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров`я

186
28.01.2013від

№
від 02.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00024/08-02 Указ756/2012
Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої 
творчості

187
28.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00188/08-02 Розпорядження245/2012-рп
Про затвердження списку осіб, зарахованих до 
Президентського кадрового резерву "Нова еліта 
нації" у 2012 році

188
29.12.2012від

№
від 09.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
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00097/08-36 Лист1481/01
Про погодження призначення Зубко Л.С.

189
28.11.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00101/08-36 Лист1486/01
Про погодження призначення Бакарджиєвої С.О.

190
28.11.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00234/08-24 Лист09/01
Про погодження плану робіт буріння артезіанської 
скважини

191
03.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

00235/08-36 Лист01-46/1979
Про погодження звільнення Пріня В.П.

192
26.12.2012від

№
від 10.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Великобілозерська райдержадміністрація

00193/08-20 Лист05-25/1735
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

193
29.12.2012від

№
від 09.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00091/08-36 Лист01-01-31/1290
Про погодження призначення Левади Т.Ю.

194
21.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00093/08-36 Лист01-01-31/1288
Про погодження призначення Волкової С.Ю.

195
21.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00094/08-36 Лист01-01-31/1286
Про погодження переведення Ремеза О.О.

196
21.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00095/08-36 Лист01-01-31/1284
Про погодження призначення Нестеренко Н.М.

197
21.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00096/08-36 Лист01-01-31/1336
Про погодження призначення Кучерової С.А.

198
28.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00194/08-20 Лист01-01-27/1/1330
Про включення до переліку об`єктів

199
27.12.2012від

№
від 09.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00201/08-36 Лист01/2013-к
Про погодження призначення Петренко М.Г.

200
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00262/08-20 Лист02-11/0001
Про затвердження проектно-кошторисної 
документації

201
02.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00270/08-36 Лист05/2013-к
Про погодження звільнення Мазохи О.Г.

202
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00202/08-36 Лист01-01-29/2592
Про погодження звільнення Козулькової О.В.

203
27.12.2012від

№
від 09.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

00265/08-24 Лист2613/01-21
Про дозволи на спеціальне водокористування

204
04.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

00099/08-36 Лист01-32/0004
Про погодження звільнення Пітько О.В.

205
02.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00143/08-20 Лист01-21/2714
Про виділення коштів

206
28.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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00240/08-20 Лист01-21/0023
Про виділення коштів

207
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00241/08-20 Лист01-21/0023
Про виділення коштів

208
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00103/08-36 Лист01-24/1810
Про погодження звільнення Мураль Г.П.

209
29.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00104/08-36 Лист01-24/1810
Про погодження призначення Мураль Г.П.

210
29.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00105/08-36 Лист01-24/1811
Про погодження звільнення Горбенко В.В.

211
29.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00106/08-36 Лист01-24/1811
Про погодження призначення Горбенко В.В.

212
29.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

00100/08-36 Лист01-19/0002
Про погодження призначення Хлистуна Є.А.

213
02.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

00271/08-37 Лист01-06/0019
Про нагородження Новікової Г.П.

214
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

00092/08-36 Лист01-35/1978
Про переведення Козирь Р.Р.

215
26.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00260/08-28 Лист01-28/0031
Про організацію служби екстреної медичної 
допомоги

216
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

00102/08-36 Лист01-07/0820
Про погодження на звільнення за переводом  
Савовської О.А.

217
26.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00268/08-36 Лист62-35/1293
Про погодження звільнення Олефіренко А.В.

218
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00269/08-36 Лист62-35/1294
Про погодження стажування Костюк О.М.

219
09.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00212/08-23 Лист01-11/0014
Про кредиторську заборгованість з дотації за 
утримання молодняку ВРХ фізичними особами

220
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Бердянська райрада

00142/08-21 Лист01-17/898
Про вирішення конфліктної ситуації

221
27.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізька райрада

00042/08-10 Депутатський запит02-23/705
ДРР БУГРІМА І.В.
Про перевезення мешканців смт. Кушугум

222
25.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області
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 Номер, дата
адресата
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Тип, 
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Форма зберігання 
документа

00233/08-20 Лист07.2-09/17-311
Про стан використання субвенції

223
09.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інспекція праці у Запорізькій області

00203/08-35 Лист01-05/0154
Про роботу інспекції за грудень 2012 року

224
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

00145/08-35 Лист01-1879
УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ 
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Про стан заборгованості по здійсненню страхових 
виплат потерпілим 

225
28.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00158/08-23 Лист1/02-19
ЗАПОРІЗЬКЕ РВ АГРАРНОГО ФОНДУ
Про переробку зерна

226
02.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00206/08-46 Лист011/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РУ "ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 
МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА"
Про облік громадян які потребують поліпшення 
житлових умов

227
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00208/08-24 Лист012/01-11
ЗАПОРІЗЬКЕ РУ "ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ 
МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА"
Про виконавця регіональних програм

228
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00252/08-20 Лист21-20/02
ТУ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про реалізацію державної політики у сфері 
загальної середньої освіти

229
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Регіональний фонд підтримки підприємництва
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00075/08-21 Лист02/01
Про Комплексну програму розвитку малого 
підприємництва в області

230
02.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління внутрішніх справ

00126/08-41 Лист5/28
Про надання інформації щодо стану фінансування у 
2012 році галузей паливно-енергетичного 
комплексу

231
04.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00183/08-37 Лист8/2-43
Про нагородження Панченка В.В. (інші)

232
08.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00207/08-41 Лист5/59
Про надання інформації щодо використання коштів 

233
08.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00236/08-41 Подання62/1734
Про усунення причин та умов, які сприяють 
самовільному залишенню розташувань дитячих 
оздоровчих закладів

234
18.12.2012від

№
від 10.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00237/08-41 Подання62/1789
Про усунення причин та умов, які сприяють 
самовільному залишенню неповнолітніми 
навчально-виховних закладів для неповнолітніх

235
29.12.2012від

№
від 10.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

00077/08-36 Лист4/ТО0810-13
Про надання інформації щодо підвищення 
кваліфікації держслужбовців

236
02.01.2013від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00258/08-36 Лист22/ТО0810-13
Про взаємодію з громадськістю

237
10.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

00121/08-32 Лист8/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів 

238
03.01.2013від

№
від 04.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

00028/08-39 Постанова2007
Про внесення змін та визнання такими, що 
втратили чинність деяких постанов ЦВК

239
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00029/08-39 Постанова2006
Про внесення змін до постанови ЦВКвід 12.04.2012 
№ 66

240
27.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00030/08-39 Лист21-38-6881
Про передачу обладнання

241
28.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

00225/08-39 Лист21-38-23
Про надання фінансової звітності

242
08.01.2013від

№
від 10.01.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція сільського господарства України

00035/08-36 Лист33-7-5/7241
Про погодження звільнення Стародумова С.О.

243
21.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна казначейська служба України

00135/08-20 Лист15-08/1673-1990
Про терміни подання зведеної річної фінансової та 
бюджетної звітності за 2012 рік

244
27.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00181/08-20 Лист9-10/933-19988
Про розпис Державного бюджету України на 2013 
рік

245
28.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00257/08-20 Лист8-09/18-43
Про потреби у відкритих асигнуваннях за КЕКВ 
2270

246
03.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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Державна міграційна служба України

00189/08-44 Лист4-86
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації Концепції державної 
міграційної політики

247
04.01.2013від

№
від 09.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Державна реєстраційна служба України

00259/08-21 Лист15-7-12-13
Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців

248
04.01.2013від

№
від 11.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

00130/08-46 Лист5463/01/24-12
Про надання інформації щодо кількості учасників 
бойових дій на територіях інших держав які 
перебувають на квартирному обліку

249
28.11.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

00134/08-35 Лист5381/01/222-12
Про соціальний захист ветеранів війни

250
26.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00164/08-46 Лист3/01/24-13
Про надання інформації щодо 
військовослужбовців, звільнених в запас або 
відставку, які потребують відселення із закритих та 
відділених від населених пунктів військових 
гарнізонів

251
02.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

00129/08-21 Лист6634/0/20-12
Про реєстр документів дозвільного характеру

252
24.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00137/08-21 Лист6753/0/20-12
Про надання інформації щодо здійснення 
державної регуляторної політики (нагадування)

253
27.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України
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00182/08-26 Лист3-7/10430
Про створення Координаційної ради по боротьбі з 
порушеннями прав інтелектуальної власності

254
27.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державна служба України з контролю за наркотиками

00131/08-28 Лист08/01-8743
Про ліцензування діяльності станцій швидкої 
медичної допомоги

255
28.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна фінансова інспекція України

00083/08-36 Лист21-14/323
Про функціонування структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту

256
26.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

00034/08-28 Лист4237/12
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів з реалізації національного проекту "Нове 
життя" - нова якість охорони материнства та 
дитинства"(нагадування)

257
29.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00085/08-20 Лист4167/12
Про виділення додаткових коштів на створення 
Запорізького перинатального центру

258
24.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

00041/08-47 Лист1/04-1-2798
Про надання інформації щодо виконання плану 
заходів стосовно розвитку інформаційного 
суспільства

259
25.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

00172/08-26 Лист1/04-2-5
Про надання інформації щодо виконання постанови 
КМУ від 14.05.2008 № 447

260
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова
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00173/08-26 Лист1/06-2-4
Про надання інформації щодо заходів з питань 
сприяння розвитку інноваційної діяльності та 
трансферу технологій

261
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державне агентство земельних ресурсів України

00138/08-36 Лист21439/15/6-12
Про утворені на території області територіальних 
органів

262
26.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство лісових ресурсів України

00046/08-36 Лист10-08/6479-12
Про погодження призначення Коротченко В.М.

263
25.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство резерву України

00089/08-36 Лист5747/0/4-12
Про звільнення Коппа В.Р.

264
27.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державне агентство України з туризму такурортів

00002/08-27 Лист229/50/2-12
Про надання інформації щодо готельної 
інфраструктури в регіонах України

265
29.12.2012від

№
від 02.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

00147/08-27 Лист1836/5-06/04
Про формування єдиної комплексної системи 
забезпечення захисту моральних засад і 
утвердження здорового способу життя у сфері 
інформаційної діяльності, освіти та культури

266
26.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00174/08-27 Лист1898/5-06/02/433
Про  розповсюдження інформації та реклами про 
гру "Собачий кайф"

267
29.12.2012від

№
від 08.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

00043/08-36 Лист236/20/22-12
Про надання інформації щодо подання 
держслужбовцями декларацій

268
13.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

00167/08-36 Лист2/96/22-13
Про надання пропозицій щодо кандидатів для 
проходження навчання

269
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00168/08-36 Лист3/96/22-13
Про надання пропозицій щодо кандидатів для 
проходження навчання з числа вищого корпусу 
державної служби

270
03.01.2013від

№
від 08.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00060/08-44 Лист2443/3-2-17
Про надання інформації щодо викликів та загроз у 
внутрішньополітичній сфері у 2012 році

271
29.12.2012від

№
від 03.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Федерація професійних спілок України (ФПУ)

00144/08-35 Лист07/01-16/2358
Про забезпечення громадського контролю 
профспілок за дотримання трудового законодавства

272
28.12.2012від

№
від 04.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

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