
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 28.01.13 по 01.02.13

Ф21-КА
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АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА

00781/08-37 Листб/н
ПЕЛИХ Ю.Г.
Про нагородження Зеленського К.К.

1
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

00715/08-14 Лист08/15-43
Про Календарний план проведення другої сесії 
ВРУ сьомого скликання

2
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00794/08-01 Закон України5073-VI
Про благодійну діяльність та благодійні організації

3
05.07.2012від

№
від 01.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

00643/08-10 Депутатське звернення04-24/18-50
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про фінансування навчальних закладів

4
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

00644/08-14 Лист04-24/18-49
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
НАРАДА-СЕМІНАР 20.03.2013
Про участь у нараді-семінарі

5
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

00778/08-14 Лист04-24/5-63
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
СЛУХАННЯ 27.02.2013
Про участь у слуханнях

6
28.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник
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00725/08-22 Лист1
ФОП ЯКОВЛЄВ О.М.
Про затвердження паспортів маршрутів

7
30.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

00629/08-36 Лист18-09/27
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІВКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації

8
24.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00654/08-36 Лист184
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ 
СОРТІВ РОСЛИН
Про погодження призначення Лисенковой О.Г.

9
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00657/08-24 Лист47/01-03
ДП "НДІБВ"
Про поточний стан Реєстру аварійно небезпечних 
будівель і споруд

10
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00682/08-29 Лист14/01-5
ВФСТ "КОЛОС"
Про фінансування Запорізької обл.організації 
товариства

11
22.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00750/08-36 Лист01-167/10/11
ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про кандидатуру до складу робочої групи

12
30.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00766/08-25 Лист134
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
"РЕДУКЦІОН"
Про можливість укладання договорів на підставі 
Рамкових угод

13
28.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00769/08-36 Лист18-09/43
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації

14
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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00776/08-25 Лист206/254/15
ДП "ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ"
Про організацію круглого столу з питань 
державних закупівель

15
24.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Партії та громадські організації

00676/08-37 Лист02/32
ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ
Про нагородження Божок Н.І.

16
24.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00678/08-38 Лист953
ВГО "УКРАЇНСЬКА ЛІГА СПРИЯННЯ 
РОЗВИТКУ ПАЛІАТИВНОЇ І ХОСПІСНОЇ 
ДОПОМОГИ"
Про співробітництво

17
29.12.2012від

№
від 29.01.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства

00626/08-33 Лист09742
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ІРАН В УКРАЇНІ
Про проведення 25-27.02.2013 Другої виставки 
передових технологій

18
01.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00628/08-33 Лист09731
ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ІРАН В УКРАЇНІ
Про проведення 06-09.02.2013 Першої виставки 
експортних потужностей Ісламської Республіки 
Іран

19
21.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00689/08-33 Лист6132/16-230-98
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про співробітництво з Республікою Білорусь

20
25.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

00652/08-45 Лист0089
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 24.01.2013

21
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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00693/08-45 Лист0096
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 26-27.01.2013

22
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00694/08-45 Лист0108
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 28.01.2013

23
29.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00738/08-45 Лист0111
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 21-27.01.2013

24
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00739/08-45 Лист0121
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 29.01.2013

25
30.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00772/08-45 Лист0126
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 31.01.2013

26
31.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00801/08-45 Лист0131
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 31.01.2013

27
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

00631/08-09 Доручення3314/0/1-13
(М.Азаров) Про вжиття невідкладних заходів із 
усунення небезпеки для пішоходів та забезпечення 
безперебійного та безпечного руху транспорту на 
дорогах

28
24.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00632/08-09 Доручення2524/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про результати діяльності НСПП 
за 2012 рік

29
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00633/08-09 Доручення30727/119/1-12
(Ю.Аністратенко) Про вирішення проблемних 
питань електрометалургійних підприємств

30
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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00634/08-09 Доручення2784/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про погашення заборгованості їх з 
заробітної плати 

31
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00635/08-09 Доручення3379/3/1-13
(О.Лукаш) Про проведення зустрічей з головами 
громадських рад при органах виконавчої влади 
(14.03.2013)

32
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

00636/08-09 Доручення44356/5/1-12
(М.Азаров) Про вирішення проблемних питань на 
території колишньої 275 АБРБ

33
26.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

00637/08-09 Доручення51489/1/1-12
(С.Арбузов) Про виділення субвенцій Запорізькій 
області на 2013 рік

34
24.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00638/08-04 Витяг з протоколуВП 6
(М.Азаров) 8. Про стан готовності до оперативного 
реагування на можливі надзвичайні ситуації 
природного та техногенного характеру на об`єктах 
життєзабезпечення населення у зимовий період 
2013 року

35
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00639/08-04 Витяг з протоколуВП 6
(М.Азаров) 9. Про стан підготовки до проведення 
весняно-польових робіт

36
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00640/08-04 Витяг з протоколуВП 6
(М.Азаров) 10.16. Рішення з окремих питань щодо 
стану виплати допомоги сім`ям з дітьми...

37
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00705/08-03 Постанова1220
Про внесення змін до постанови КМУ від 
13.06.2002 № 803 і від 17.10.2007 № 1222 та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов КМУ

38
19.12.2012від

№
від 30.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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00706/08-03 Постанова35
Про внесення змін у додаток 1 до постанови КМУ 
від 18.04.2012 № 606

39
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ паперовий паперова

00707/08-09 Доручення3434/1/1-13
(М.Азаров) НДУ ПОНОМАРЬОВ О.С.
Про звернення голови Чернігівської 
райдержадміністрації О.Лісняка щодо 
фінансування актуальних проблем 
соціально-економічного розвитку району

40
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00708/08-09 Доручення45812/3/1-12
(О.Вілкул) Про спільні операційні програми 
Європейського інструменту сусідства 2014-2020 рр.

41
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00709/08-09 Доручення3335/1/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України "Питання організації та проведення 
заходів з відзначення в Україні 1025-річчя 
хрещення Київської Русі"

42
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00710/08-09 Доручення3053/1/1-13
(О.Вілкул) Про підвищення безпеки дорожнього 
руху на пішеходних переходах

43
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00711/08-09 Доручення3680/0/1-13
(О.Вілкул) 5. Про поліпшення стану автомобільних 
доріг  

44
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00712/08-09 Доручення3322/1/1-13
(О.Лукаш) Про виділення додаткової дотації 

45
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00713/08-09 Доручення3815/0/1-13
(М.Азаров) Про відзначення 15.02.2013 Дня 
вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав

46
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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

00714/08-09 Доручення49072/3/1-12
(М.Азаров) Про процедуру закупівлі товарів і 
послуг для потреб об`єктів будівництва

47
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00741/08-09 Доручення38194/3/1-12
(М.Азаров) Про виділення субвенції за пільгові 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом

48
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00742/08-09 Доручення58329/37/1-11
(Ю.Бойко) Про реалізацію скрапленого газу 
населенню

49
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00745/08-49 Доручення105/1/1-13-ДСК
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (14-20.01.2013)

50
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

00767/08-09 Доручення4224/0/1-13
(Ю.Бойко) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 02.02.2013
Про участь у селекторній нараді

51
31.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00789/08-03 Постанова38
Про затвердження Порядку погодження умов і 
порядку проведення санації державних підприємств 
до порушення провадження у справі про 
банкрутство за рахунок не бюджетних джерел 
фінансування

52
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00790/08-09 Доручення1385/1/1-13
(О.Вілкул) Про передачу плавучого крану в 
державну власність

53
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00791/08-09 Доручення1561/241/1-13
(М.Азаров) Про висвітлення у ЗМІ найважливіших 
заходів

54
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00792/08-09 Доручення4167/0/1-13
(О.Вілкул) Про нову систему державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

55
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
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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

НАК "Нафтогаз України"

00749/08-22 Лист
Про укладання договорів на постачання 
природного газу

56
30.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

00650/08-36 Лист37-13-1-11/1453
Про кандидатуру директора ДП "Світанок"

57
24.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00651/08-23 Лист37-11-5-12/1211
Про проведення торгів в електронній торговій 
системі Аграрної біржі

58
22.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00701/08-23 Лист37-13-1-11/1808
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 01.02.2013
Про участь у селекторній нараді

59
29.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

00625/08-32 Лист1010/11/10-13
Про надання інформації щодо виконання 
регіональних програм з охорони навколишнього 
природного середовища

60
21.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00777/08-32 Лист1454/11/10-13
Про виконання Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища України на 
2011-2015 роки

61
28.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

00647/08-19 Лист2822-06/2767-06
Про надання інформації щодо моніторингу та 
аналізу показників соціально-економічного 
розвитку малих, середніх міст, обласних центрів і 
сільських поселень

62
28.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

8



№
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

00653/08-20 Лист3721-07/2101-08
Про декларування зміни оптово-відпускних цін

63
22.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00728/08-19 Лист2822-06/3062-06
Про надання інформації щодо виконання 
Державної цільової програми підтримки 
соціально-економічного розвитку малих міст на 
2011-2015 роки

64
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

00663/08-22 Лист25/126-13
Про проблемні питання внутрішніх пасажирських 
перевезень автомобільним транспортом

65
14.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

00780/08-27 Лист48/3/15-13
Про організацію концерту Національного 
заслуженого академічного ансамблю танцю 
України ім. П. Вірського

66
25.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

00645/08-34 Лист04-556/162
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до Порядку фінансування робіт із 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків"

67
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00662/08-34 Лист04-435/162
Про підготовку Національної доповіді щодо стану 
техногенної та природної безпеки України

68
21.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

00679/08-28 Лист04.04-08-66
Про проведення обов`язкових профілактичних 
медичних оглядів школярів

69
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

9



№
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

00627/08-34 Лист7/11-1088
Про забезпечення безперебійного руху транспорту 
на дорогах та недопущення загрози для пішоходів 
на вуличних мережах населених пунктів

70
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00646/08-19 Лист7/17-951
Про інвентаризацію державних цільових програм

71
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00648/08-37 Лист7/23-832
Про надання інформації щодо нагородження з 
нагоди Дня працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування 
населення

72
21.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00664/08-24 Лист7/9-679
Про водопостачання споживача в м. Запоріжжя

73
17.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00692/08-24 Лист7/17-1168
Про надання інформації щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва доступного житла

74
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00704/08-34 Лист8/11.2-23-13
Про надання інформації щодо стану автодоріг

75
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00731/08-24 Лист7/9-1246
Про надання переліку населених пунктів в яких 
відсутнє централізоване водопостачання

76
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00737/08-24 Лист7/19-1240
Про перелік пріоритетних проектів будівництва

77
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00747/08-24 Лист7/20-1293
Про надання інформації щодо фінансових санкцій, 
нарахованих за несвоєчасне здійснення 
підприємствами області розрахунків за природний 
газ

78
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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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

00748/08-27 Лист7/21-756
Про сприяння у встановленні місця поховання 
загиблого за часів Великої Вітчизняної війни 
Кудряшова В.Г.

79
18.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00763/08-34 Лист7/11-1391
Про посилення роботи із запобіганням аваріям

80
31.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

00773/08-24 Лист7/20-1257
Про надання інформації щодо змін тарифів на 
житлово-комунальні послуги

81
29.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

00659/08-29 Лист636/0/14-13/57
Про статистичний звіт щодо попередження 
насильства в сім`ї за 2012 рік

82
22.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00666/08-41 Лист40/0/15-13/5
Про надання громадянам довідок щодо складу сім`ї

83
28.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00732/08-35 Листб/н
Рішення комісії з питань погашення заборгованості 
із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

84
17.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00786/08-35 Лист38/0/15-13/19
Про посилення контролю за соціальними 
виплатами

85
28.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

00787/08-35 Лист77/014/91-13
Про гуманітарну допомогу

86
28.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

00696/08-20 Лист02-0568/38
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

87
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00698/08-22 Лист02-0523/45
Про компенсацію пільгових перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом

88
24.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00699/08-32 Лист05-0471/31
Про оренду земельних ділянок під водними 
об`єктами

89
23.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00782/08-28 Лист01-0621/30
Про пропозиції до проекту розпорядження КМУ 
"Про затвердження плану заходів з комплексного 
розвитку туризму і курортів Приазов`я на 
2012-2015 роки"

90
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Енергодарський міськвиконком

00669/08-21 Лист02-22/0382
Про передачу адміністративної будівлі

91
24.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

00720/08-25 Лист11/02-25/00192
Про розмір плати за послуги з питань ветмедицини

92
25.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

00797/08-37 Лист01/02-16/00229
Про нагородження Волошиної Л.І.

93
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

00623/08-22 Лист194/02-15-3
Про заборгованість за спожитий природний газ 
ОСББ "Дружний будинок"

94
21.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацьський міськвиконком

00752/08-24 Лист340/21-16
Про містобудівну документацію

95
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

12



№
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

00718/08-17 Лист0266/01-21
Про звернення НДУ Кальцева С.Ф. щодо виділення 
коштів із обласного бюджету

96
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00729/08-17 Лист01-26/0108
Про оплату комунальних послуг

97
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00751/08-17 Лист4511/01-11
Про будівництво пам`ятника ліквідаторам 
Чорнобильської катастрофи

98
31.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"

00684/08-32 Лист005-38
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

99
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ДП "Запорізький  облавтодор"

00806/08-32 Лист16/108
Про надання згоди про поділ земельної ділянки

100
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"

00721/08-24 Лист61-04-61
Про проведенні ремонтні роботи

101
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

00675/08-20 Лист
ВАТ "ВУГЛЕКОМПОЗИТ"
Про повернення коштів

102
29.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00683/08-22 Лист01/43
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про зміну відпускної ціни на скраплений газ для 
побутових потреб

103
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00687/08-32 Лист14
ТОВ "ТЕРРА-ФОРУМ"
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

104
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00688/08-32 Лист3
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
СПЛАВІВ"
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

105
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00717/08-32 Лист4
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ 
СПЛАВІВ"
Про погодження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

106
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00719/08-23 Лист194
ТОВ "БЕРДЯНСЬКІ КОВБАСИ"
Про реалізацію м`ясних консервів

107
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00762/08-22 Лист01/153
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про збільшення ціни на реалізацію скрапленого 
газу для побутових потреб населення

108
30.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00764/08-22 Лист07
ТОВ "ПРОДМАШ"
Про ситуацію на підприємстві

109
14.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00807/08-32 ЛистЗП-07/13
ТОВ "НВП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою

110
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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00668/08-41 Лист158вих-13
ЗАПОРІЗЬКА ПРОКУРАТУРУ З НАГЛЯДУ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У ВОЄННІЙ СФЕРІ
Про надання інформації щодо проведення 
перевірки вимог Закону України "Про державний 
матеріальний резерв"

111
28.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00730/08-22 Лист127/17
ВП СКБ АВІАЦІЙНИХ БОРТОВИХ СИСТЕМ
Про ситуацію на підприємстві

112
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00765/08-22 Лист127/22
ВП СКБ АВІАЦІЙНИХ БОРТОВИХ СИСТЕМ
Про сплату за електроенергію

113
30.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Науково-дослідні, проектні інститути та організації

00803/08-20 Лист01/39
НДЦ ПРОДУКТИВНОСТІ АПК
Про виділення коштів

114
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Облпрокуратура

00630/08-41 Лист21/3-28вих-13
Про Жука В.М.

115
28.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Облспоживспілка

00800/08-24 Лист01/154
Про погашення заборгованості та передачу майна у 
позичку

116
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

00680/08-24 Лист12/139
Про укладання додаткової угоди

117
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00727/08-32 Лист10/149
Про спеціальний дозвіл на користування надрами

118
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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00799/08-24 Лист13/151
Про скасування розпорядження голови 
облдержадміністрації від 25.02.1997 № 94

119
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

00681/08-29 Лист16
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВФСТ 
"КОЛОС"
Про підтримку товариства

120
25.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

00695/08-24 Лист70
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КП 
"ВОДОКАНАЛ"
Про підвищення тарифів

121
29.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

00736/08-33 Лист2
ГО "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ"
Про візит представників Європейської асоціації 
захисту тварин і природи (Німеччина)

122
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00771/08-35 Лист4-ф
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ
Про стан виконання Регіональної угоди на 
2011-2013 роки у ІІ півріччі 2012 року

123
30.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Служба автодоріг у Запорізькій області

00667/08-22 Лист10/161
Про передачу доріг

124
28.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

00808/08-27 Лист35
КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМ.В.Г.МАГАРА"
Про договір оренда майна з  ТОВ "Забава"

125
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Львівська ОДА

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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00642/08-19 Лист5/7-568/0/2-13/1-
Про спільне звернення до Прем`єр-міністра 
України з питання подолання депресивності міст 
обласного значення

126
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Хмельницька ОДА

00655/08-22 Лист66/28-14-446/20
Про розрахунки ВП "Запорізька АЕС" за 
поставлену продукцію ТОВ"Станкосервіс"

127
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

00641/08-15 Лист04-01/34
(С.Ларін) Про звернення Андрівської сільради 
Бердянського р-ну щодо скасування розпорядження 
голови Бердянської райдержадміністрації від 
17.12.2013 № 815

128
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00702/08-15 Листб/н
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 01.02.2013
Про участь у селекторній нараді

129
30.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00793/08-15 Лист04-01/48
(С.Ларін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 20.09.2012 № 1-1/2558

130
30.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Президент України

00743/08-02 Указ34/2013
Питання організації та проведення заходів з 
відзначення в Україні 1025-річчя хрещення 
Київської Русі

131
21.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

00744/08-02 Указ35/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Соборності та Свободи України

132
22.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

17



№
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00783/08-32 Лист0249/01-16
Про внесення змін до розпорядження голови 
Бердянської райдержадміністрації від 18.06.2009 № 
348

133
25.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00784/08-32 Лист111/01
Про скасування розпорядження голови Бердянської 
райдержадміністрації від 07.10.2010 № 587

134
25.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00785/08-32 Лист112/01
Про скасування розпорядження голови Бердянської 
райдержадміністрації від 20.10.2008 № 747

135
25.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

00722/08-36 Лист01-01-31/0090
Про погодження призначення Бабаніної І.В.

136
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00724/08-28 Лист01-01-21/0079
Про проведення операції Василенко О.М.

137
25.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

00723/08-23 Лист01-13/0173
Про розрахунки за оренду земельних паїв

138
24.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

00726/08-36 Лист01-08/0201
Про погодження призначення Авдєєвої А.В.

139
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

00622/08-20 Лист01-01-25/0084
Про технічний стан комплексу захисних споруд 
Ком`янського Поду

140
24.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00753/08-20 Лист01-01-13/0092
Про відшкодування витрат на швидку допомогу

141
31.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18



№
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

Куйбишевська райдержадміністрація

00796/08-36 Лист01-16/0100
Про встановлення надбавки

142
31.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

00735/08-37 Лист03-12/0054
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Філатовій К.С.

143
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

00802/08-24 Лист01-08/0093
Про узгодження робіт з капітального ремонту 
об`єктів

144
28.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

00621/08-20 Лист62-35/1369
Про виділення коштів

145
24.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

00770/08-20 Лист01-11/0095
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

146
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00774/08-37 Лист01-11/0113
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Тебешевській Г.І.

147
31.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

00775/08-37 Лист01-11/0114
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Пушкарь М.А.

148
31.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація

00677/08-22 Лист0043/01-15/01
Про проблемні питання КП "НВК "Іскра"

149
25.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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Форма зберігання 
документа

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

00670/08-32 Лист38
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА 
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання ТОВ "СОЛНЕРГІЯ" дозволу на 
розробку проекту землеустрою

150
15.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00761/08-32 Лист47
АНДРІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО Р-НУ
Про скасування розпоряджень голови Бердянської 
РДА від 28.12.2012 № 879 та № 882

151
24.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

00685/08-20 Лист11.1-09/.1/14-86
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства та Розпорядження про 
зупинення операцій з бюджетними коштами

152
25.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

00686/08-20 Лист11.1-09.1/16-887
Про направлення Розпорядження про відновлення 
операцій з бюджетними коштами

153
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління земельних ресурсів

00658/08-32 Лист09-05-08/0288
Про погодження Плану-графіку первинного та 
повторного проведення робіт з нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів у 2013 
році

154
28.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Головне управління юстиції

00804/08-21 Лист
Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

155
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
20



№
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

00734/08-33 Лист13-20
ДБУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ"
Про співробітництво з іноземними компаніями 

156
30.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

00779/08-36 Лист2301/03-509
Про реалізацію Плану інтеграції біженців в 
українське суспільство

157
25.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00798/08-20 Лист21/20-26
Про надання інформації щодо використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку

158
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

00671/08-21 Лист02-11-00479
Про передачу гуртожитків до комунальної 
власності

159
22.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00672/08-22 Лист02-11-00488
Про проведення спільної наради щодо 
врегулювання ситуації, яка виникла на ВАТ "НДІ 
Перетворювач"

160
22.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00673/08-22 Лист02-11-00485
Про сприяння виведення ВАТ "НДІ Перетворювач" 
з переліку підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави

161
22.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00674/08-21 Лист02-11-00491
Про об`єкти державної власності

162
22.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

00757/08-21 Лист02-13-00624
Про припинення терміну дії оренди від 23.12.2010 
№ 2719/д державного нерухомого майна, що 
перебуває на балансі ЗДП "Радіоприлад"

163
25.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Територіальне управління Держпромгірнагляду

21



№
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

00691/08-36 Лист07/05-53/185
Про погодження кадрового резерву

164
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління внутрішніх справ

00754/08-32 Лист14/40
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

165
17.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління ДАІ

00758/08-22 Лист10/2-43
Про перевірку пасажирських перевізників

166
17.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00759/08-22 Лист10/2-44
Про перевірку пасажирських перевізників

167
17.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

00760/08-22 Лист10/2-45
Про перевірку пасажирських перевізників

168
17.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління держдепартаменту з питань виконання покарань

00624/08-41 Лист1/17-156
Про фінансування заходів Програми

169
16.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

00697/08-32 Лист116/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

170
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00756/08-32 Лист40/2/04-04
Подання на сесію обласної ради

171
22.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

00788/08-45 Лист183/08
Про пропозицію до порядку денного чергової сесії 
облради

172
01.02.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

00805/08-32 Лист178/07
Про перелік власних відходів

173
31.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Управління Служби безпеки України
22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

00716/08-41 Лист59/6/3-84нт
Про передумови до зупинки ПрАТ "Запорізький 
електровозоремонтний завод" та втрати державою 
контролю над ним

174
28.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00740/08-41 Лист2/1-42
Про роботу з документами з грифом "Для 
службового користування"

175
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

00768/08-41 Лист59/6/1/3-102нт
Про зберігання небезпечних відходів "Премікс"

176
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Правові питання паперовий паперова

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

00733/08-36 Лист14-03/045
Про погодження призначення Півненко Г.К.

177
30.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління містобудування та архітектури

00755/08-45 Лист01-02/23
Про розгляд питання на позачерговій сесії облради

178
30.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

00656/08-36 Лист44/03-18
Про проведення навчання 04-15.02.2013

179
25.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

00746/08-20 Лист53/05-03
Про виділення додаткових коштів на 2013 рік

180
29.01.2013від

№
від 31.01.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті
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00660/08-22 Лист128-4/9.1.1/44-1
Про проект Правил користування маломірними 
суднами на водних об`єктах у Запорізькій області

181
22.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

00661/08-32 Лист271/20/6
Про графік розроблення проекту

182
22.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

00665/08-28 Лист0224-04/13
Про національний проект "Вчасна допомога"

183
22.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

00795/08-28 Протокол18
Протокол № 18 засідання Експертної комісії з 
реалізації Національного проекту "Нове життя" - 
нова якість охорони материнства та дитинства"

184
29.01.2013від

№
від 01.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

00649/08-27 Лист12/50/2-13
Про першочергові заходи щодо забезпечення 
внутрішнього та в`їзного туризму в Україні

185
23.01.2013від

№
від 28.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

00700/08-27 Лист488/27/4
Про надання інформації щодо висвітлення в ЗМІ 
заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя 
хрещення Київської Русі

186
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

00690/08-32 Лист92/5-6-5-3
Про надання інформації щодо стану поводження з 
відходами за 2010-2012 роки 

187
28.01.2013від

№
від 29.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Фонд державного майна України

00703/08-32 Лист10-24-1129
Про об`єкти рекреаційного призначення

188
29.01.2013від

№
від 30.01.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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