
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.02.13 по 01.03.13

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

01528/08-37 Листб/н
ГАМОВ А.М.
Про нагородження Зайцевої Т.М.

1
27.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01529/08-37 Листб/н
ГАМОВ А.М.
Про нагородження Тарасенко К.Г.

2
27.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01630/08-37 Листб/н
ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.А.
Про нагородження Похіль О.П. (інші)

3
01.03.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України

01480/08-14 Лист04-36/6-110
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СІМ"Ї, МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ, СПОРТУ ТТА ТУРИЗМУ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 13.03.2013
Про участь у слуханнях

4
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Народні депутати України

01475/08-10 Депутатське звернення35/02
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про звернення Семенівського сільського голови 
Єрмоленка А.В. щодо надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою ТОВ "СОЛНЕРГІЯ"

5
19.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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01476/08-10 Депутатське звернення02/13-36
НДУ БАНДУРОВ В.В.
Про надання інформації щодо використання 
субвенції з Держбюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів із компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони 
спостереження

6
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01477/08-10 Депутатське звернення08-1/350/77
НДУ КАНІВЕЦЬ О.
Про надання інформації щодо інвестиційних 
програм (проектів) що можуть реалізовуватись за 
рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку

7
19.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01547/08-10 Депутатське звернення04-01/7-228(10)
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Волконського І.В. щодо погашення 
заборгованості із заробітної плати

8
15.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01595/08-10 Депутатське звернення06/11-13/23
НДУ ЛИТВИНОВ Л.Ф.
Про звернення Григорьєва О.Ю. щодо 
працевлаштування в Запорізьку обласну лікарню

9
25.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

01641/08-41 Лист51/ТО/57-301
МОЖАЙСЬКА ВИХОВНА КОЛОНІЯ
Про надання допомоги Яблукову А.А.

10
01.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Інші кореспонденти

01462/08-34 Лист095
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про співробітництво

11
15.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

2
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01464/08-36 Лист03/1-2-03/1-167
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
УРОЧИСТІ ЗБОРИ 01.03.2013
Про участь у заходах

12
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01516/08-29 Лист157/4-НК
УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ  30.03.2013
Про участь у церемонії

13
19.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01518/08-22 ЛистНЗ-1-09/71
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про використання рухомого складу

14
21.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01549/08-32 Лист01-299/10114
ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про реалізацію проектів цільових екологічних 
інвестицій

15
19.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01556/08-27 Лист25
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 07-08.05.2013 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу мистецтв "Подільський 
Піснецвіт - 2013"

16
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01557/08-27 Лист25
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 08-09.06.2013 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу мистецтв "Мелодії 
Підкамення - 2013"

17
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01558/08-27 Лист25
АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО 
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 23-25.04.2013 Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу мистецтв "Закарпатський 
Едельвейс - 2013"

18
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

3
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(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

01602/08-32 Лист55/8
ГРОМАДСЬКА РАДА МІНПРИРОДИ
Про розміщення соціальної реклами 
природоохоронного спрямування

19
20.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01625/08-43 Лист145
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про ліквідаційну процедуру Бердянського 
державного заводу скловолокна

20
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01627/08-36 Лист570-3
ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
Про направлення на навчання

21
21.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Посольства

01652/08-33 Лист6132/16-200-175
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
БІЛОРУСЬ
Про виставкову діяльність

22
04.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Суди

01506/08-43 Лист2а-6910/10/0870 9
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Про скасування розпорядження голови ОДА від 
24.02.1997 № 89

23
16.07.2012від

№
від 26.02.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

01474/08-45 Лист0308
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 21.02.2013

24
22.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01504/08-45 Лист0318
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 22.02.2013

25
23.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01505/08-45 Лист0322
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 23-24.02.2013

26
25.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

4



№
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01523/08-45 Лист0333
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 18-24.02.2013

27
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01586/08-45 Лист0355
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 26.02.2013

28
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01626/08-45 Лист0359
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 27.02.2013

29
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01653/08-45 Лист0365
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" 28.02.2013

30
01.03.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

01465/08-04 Витяг з протоколуВП 13
(М.Азаров) 7.4. Рішення з окремих питань щодо 
активізації будівельно-монтажних робіт

31
18.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01466/08-04 Витяг з протоколуВП 13
(М.Азаров) 7.6. Рішення з окремих питань щодо 
перевірки онкологічних диспансерів

32
18.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01467/08-09 Доручення7300/3/1-13
(М.Азаров) Про поліпшення стану реалізації 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіки, ефективна держава"

33
22.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ паперовий паперова

01468/08-09 Доручення31414/25/1-12
(К.Грищенко) Про задоволення прав осіб, які 
належать до національних меншин

34
21.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

01469/08-09 Доручення2489/0/2-13
(Ю.Аністратенко) Про картографування рельєфу 
дня та детальної фіксації знайдених об`єктів 

35
22.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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01470/08-09 Доручення7010/1/1-13
(К.Грищенко) Про належне функціонування 
котельного господарства дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів

36
21.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01471/08-09 Доручення6918/1/1-13
(Ю.Аністратенко) Про виконання Концепції 
реалізації державної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 року

37
22.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01494/08-16 Лист2646/0/2-13
(М.Азаров) ЗАСІДАННЯ КМУ 27.02.2013
Про участь у засіданні КМУ

38
25.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01495/08-09 Наказ8055/0/1-13
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 28.02.2013 об 11.00год.
Про екстерну медичну допомогу

39
25.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01496/08-04 Витяг з протоколуВП 12
Про стан реалізації Законів України "Про 
регулювання містобудівної діяльності та "Про 
об`єднання співаввласників багатоквартирного 
будинку"

40
13.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01497/08-09 Доручення7358/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про недопущення скорочення 
чисельності працівників у системі органів 
соціального захисту населення та видатків їх 
утримання

41
23.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01499/08-09 Доручення46729/4/1-12
(О.Вілкул) Про надання інформації щодо об`єктів 
незавершеного будівництва
НАРАДА 01.03.2013

42
26.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01500/08-09 Доручення8255/0/1-13
(С.Арбузов) Про проведення щомісячних зустрічей 
з головами облдержадміністрацій (12.03.2013)

43
26.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

01532/08-08 Доручення1-1/372
Про забезпечення виконання Закону України "Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус

44
25.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01535/08-03 Постанова115
Про порядок повідомної реєстрації галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 
договорів

45
13.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01536/08-04 Витяг з протоколуВП 14
(М.Азаров) 7.9. Рішення з окремих питань щодо 
розвитку галузі тваринництва у 2013 році

46
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01537/08-04 Протокол наради 
(засідання)

8230/0/1-13
(К.Грищенко) Про розвиток вітчизняного 
виробництва медичної техніки і виробів медичного 
призначення

47
25.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01538/08-09 Доручення4388/2/1-13
(С.Арбузов) Про відзначення представників 
трудових колективів Запорізької області

48
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01589/08-03 Постанова118
Про затвердження Примірного положення про 
центр надання адміністративних послуг

49
20.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01590/08-03 Постанова121
Про внесення зміни до пункту 7 Порядку 
здешевлення вартості іпотечних кредитів для 
забезпечення доступним житлом громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

50
20.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01631/08-09 Доручення8665/0/1-13
(О.Вілкул) Про надання інформації щодо 
впровадження інформаційних систем та проектів у 
сфері інформаційних технологій 

51
28.03.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова
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01632/08-09 Доручення8475/0/1-13
(М.Азаров) Про подання декларації щодо майна, 
доходів, витрат і зобов`язань фінансового 
характеру за 2012 рік

52
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01633/08-09 Доручення44752/3/1-13
(С.Арбузов) Про розвиток галузі тваринництва

53
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01634/08-09 Доручення1537/39/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про проведення моніторингу та 
аналізу показників соціально-економічного 
розвитку малих, середніх міст, обласних центрів і 
сільських поселень

54
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

01449/08-23 Лист37-18-2-11/3682
Про надання інформації щодо підтримки розвитку 
дрібних (сімейних) ферм і особистих селянських 
господарств

55
22.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

01606/08-23 Лист37-130-12/4074
Про проведення нарад з товаровиробниками 
області

56
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство внутрішніх справ

01638/08-41 Лист13/4-2450
Про надання допомоги під час досудового 
розслідування в кримінальному проваджені № 
12012000000000434

57
25.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

01483/08-33 Лист80-09/5546-06
Про виставково-ярмаркові заходи в Республіці 
Молдова в 2013 році

58
15.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01484/08-33 Лист80-09/5527-06
Про проведення виставок і ярмарків у Литві у 2013 
році

59
15.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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01485/08-33 Лист80-08/6200-06
Про Міжнародну виставку "Africa Export and Import 
Fair"  у м. Найробі (Кенія)

60
21.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01492/08-33 Лист80-08/6199-06
Про виставково-ярмаркову діяльність

61
21.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

01598/08-13 Лист630/16-400-1035
Про звернення Посольства Фінляндії в Україні

62
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

01473/08-22 Лист25/718-13
НАРАДА 26.02.2013
Про участь у нараді

63
22.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

01517/08-29 Лист1/9-124
Про проведення ХІ літньої Універсіади України 
2013 року

64
20.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

01501/08-28 Лист04.04.42/5358
Про надання інформації щодо кількості дітей, 
хворих на ДЦП

65
25.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

01503/08-21 Лист7/10-2748
Про надання інформації щодо забезпечення 
діяльності органів Укрдержреєстру

66
25.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01525/08-24 Лист7/19-1851
Про зняття з контролю листів від 28.09.2011 № 
7/27-12250 та від 15.02.2012 № 7/19-2356

67
08.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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01526/08-27 Лист7/21-2267
Про заходи з увічнення пам`яті про події Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників

68
15.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01527/08-24 Лист7/21-2337
Про затвердження змін до Порядку проведення 
ремонту та утримання об`єктів благоустрою 
населених пунктів

69
18.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01531/08-24 Лист7/19-2875
НАРАДА 01.03.2013
Про участь у нараді

70
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01543/08-41 Лист7/10-1321
Про процедуру реєстрації місця проживання

71
31.01.2013від

№
від 27.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

01593/08-24 Лист7/18-2840
Про надання інформації щодо вживаних заходів з 
очищення зливних каналізаційних та дренажних 
систем населених пунктів

72
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01597/08-45 Лист7/13-2961
Про проведення щомісячних зустрічей з головами 
облдержадміністрацій (12.03.2013)

73
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

01502/08-35 Лист1640/0/14-13/014
Про надання інформації щодо установ, на базі яких 
буде проведено експеримент

74
15.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01550/08-35 Лист69
Про затвердження рішень колегії Мінсоцполітики 
від 01.02.201

75
18.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01551/08-28 Лист1898/0/14-213/10
Про звернення ЗОБФ "Світлозір" щодо сприяння у 
здійсненні державно-приватного партнерства з 
надання медичних послуг на базі Запорізької 
міської лікарні № 3

76
21.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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01640/08-35 Лист102/0/15-13/19
Про надання інформації щодо фінансової 
підтримки громадських організацій інвалідів

77
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01648/08-29 Лист2212/0/14-13/56
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження державної програми забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2016 року"

78
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

01479/08-30 Лист31-07110-03-21/
Про звернення НДУ Федорчука Я.П. щодо захисту 
майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

79
15.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство юстиції

01493/08-22 Лист1236-0/4-13/13.2
Про надання інформації щодо обсягів ліквідаційної 
маси підприємств

80
21.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01644/08-27 Лист10.2-14/9
Про передплату "Офіційного вісника України"

81
22.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

01621/08-22 Лист001-1142/45
Про зняття арешту з рахунків ПАТ "АЗМОЛ"

82
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

01452/08-32 Лист08/02-21/00471
Про видачу витягів з ДЗК

83
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

01482/08-19 Лист02-213/179-2
Про Стратегію розвитку м. Мелітополя до 2020 
року

84
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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01519/08-20 Лист02-12/177-2
Про проходження платежів

85
20.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01567/08-19 Лист02-12/198-2
Про проблемні питання міста

86
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01601/08-33 Лист02-13/202-2
Про інвестиційну діяльність

87
25.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01650/08-19 Лист02-13/224-2
Про маркетингову стратегію м. Мелітополя

88
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

01651/08-20 Лист02-12/217-2
Про сприяння проплати кредиторської 
заборгованості

89
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01654/08-33 Лист02-13/215-2
Про інвестиційні пропозиції

90
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01655/08-33 Лист02-13/214-2
Про інвестиційний портал

91
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01656/08-33 Лист02-13/213-2
Про розвиток кооперації з іноземними компаніями

92
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01657/08-32 Лист02-13/211-2
Про проекти цільових екологічних (зелених) 
інвестицій

93
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01658/08-33 Лист02-13/216-2
Про розвиток співробітництва із іноземними 
підприємствами

94
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

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

01659/08-33 Лист02-13/222-2
Про розвиток співробітництва із іноземними 
підприємствами

95
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

01660/08-22 Лист02-13/223-2
Про енергозбереження

96
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Приморський міськвиконком

01487/08-21 Лист01-16/441
Про роботу реєстраційної служби

97
19.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

01459/08-17 Розпорядження24-р
Про заходи на виконання рішення Ради регіонів 
при Президентові України від 25.12.2012

98
18.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Постійні комісії обласної ради

01486/08-27 Лист19
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ 
ПИТАНЬ
Про виділення коштів на проведення заходу

99
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

01583/08-22 Лист001-44у/1500
Про погашення заборгованості за спожиту 
електроенергію

100
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"

01663/08-22 ЛистІІ-ІV-02/01
Про забезпечення руху автотранспорту

101
26.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

01457/08-29 Лист03/2012759
Про фінансування СДЮШОР

102
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

13
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Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Військові частини

01512/08-37 Лист613
В/Ч А 1978
Про нагородження Півень І.Г.

103
26.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

01579/08-20 Лист06
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА 
ПРАЦІВНИКІВ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ
Про надання фінансової допомоги

104
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Завод "Іскра"

01607/08-22 Лист31/12-01
Про оплату за електроенергію

105
28.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька АЕС

01566/08-21 Лист23-36/4275
Про безоплатну передачу будівлі

106
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"

01624/08-37 Лист52/01-113
Про нагородження Максименка В.С.

107
28.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

01463/08-32 Лист33
ТОВ "КП ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ"
Про дозвіл на ліміти

108
21.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01561/08-32 Лист918/56
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення небезпечних відходів на 2013 рік

109
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

14
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01562/08-32 Лист153
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 1"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення небезпечних відходів на 2013 рік

110
21.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01563/08-32 Лист255
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 3"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення небезпечних відходів на 2013 рік

111
21.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01568/08-22 Лист59/378
ПАТ "АЗМОЛ"
Про ситуацію на підприємстві

112
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01572/08-24 Лист02/211
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5"
Про вирішення конфліктної ситуації з КП 
"Водоканал"

113
21.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

01578/08-22 Лист698
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про ситуацію на підприємстві

114
25.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01580/08-32 Лист37/12
ТОВ "НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ"
Про надання земельної ділянки в оренду

115
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01581/08-22 Лист25-02/13
ТОВ "МГДР-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про співробітництво

116
25.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01599/08-32 Листб/н
ТОВ АГРОФІРМА "БУРЧАК"
Про скасування Акта про визнання та 
відшкодування збитків (неодержаний дохід) 
власнику землі на території Михайлівського р-ну

117
21.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

15
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01610/08-22 Лист434/07
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про затвердження питомих норм витрат палива, 
теплової та електроенергії

118
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01611/08-22 Лист178
ПП "МОЛОКОЗАВОД-ОЛКОМ"
Про затвердження питомих норм витрат палива, 
теплової та електроенергії

119
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01612/08-22 Лист73
ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ 
ЗАВОД"
Про затвердження питомих норм витрат палива, 
теплової та електроенергії

120
18.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01613/08-22 Лист01/94
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про постачання скрапленого газу для населення

121
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01628/08-22 Лист02/213
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 5"
Про затвердження питомих норм витрат палива, 
теплової та електроенергії

122
22.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

01664/08-32 Лист23
ТОВ "РУСЛАН-КОМПЛЕКТ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення небезпечних відходів на 2013 рік

123
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

01481/08-43 Лист243/14
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ 
ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
Про Пісарєва Р.А.

124
21.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01513/08-41 Лист27/7-2281
ЖОВТНЕВИЙ РВ ЗАПОРІЗЬКОГО МУ ГУМВС 
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про видачу реєстраційних документів

125
26.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

16
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01553/08-37 Лист27-02/1077
ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про нагородження Гончаренка М.Г. (інші)

126
27.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01559/08-18 Лист22/02/1
ОСББ "ДРУЖНИЙ БУДИНОК"
Про вирішення конфліктної ситуації

127
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01560/08-21 Лист71
КУ "ЛЮБОМИРІВСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ"
Про передачу житлових приміщень

128
28.01.2013від

№
від 27.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01574/08-18 Лист60
КРЕДИТНА СПІЛКА "МЕЛОН"
Про діяльність правоохоронних органів 
Михайлівського району

129
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

01575/08-20 Лист59
КРЕДИТНА СПІЛКА "МЕЛОН"
Про повернення коштів

130
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01576/08-29 Лист01/02
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСОЦІАЦІЯ СТРИБКІВ ТА 
ПОЛЬОТІВ НА МОТУЗЦІ
Про проведення зустрічі

131
25.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01608/08-32 Лист79-11/758
ДП ЗМКБ "ПРОГРЕС"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

132
25.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01642/08-20 Лист88
РОЗІВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
Про повернення коштів

133
26.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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01643/08-44 Лист231/773
БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про облаштування пункту пропуску через 
державний кордон

134
25.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01646/08-27 Лист01-03/1084
ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК "КЕРАМІСТ"
Про погашення заборгованості за виконані роботи

135
01.03.2013від

№
від 01.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Обласний військовий комісаріат

01565/08-44 Лист166
Про направлення двох спеціалістів-психологів

136
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Облсанепідстанція

01555/08-45 Лист620
Про внесення питання на чергову сесію облради

137
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01584/08-34 Лист624
Про відсутність радіаційної безпеки на території 
області

138
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

01458/08-28 Лист19-02/01-13
ГО "ДІАБЕТИК"
Про проведення 05.04.2013 благодійної акції

139
19.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

01490/08-36 Лист96-1
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про працевлаштування Гурської Н.М.

140
26.12.2012від

№
від 25.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

01511/08-37 Лист45/4
Про нагородження Солодовника І.В.

141
26.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

01577/08-20 Листб/н
ЗОГО СОЮЗ ЗАХИСТУ ОШУКАНИХ 
ВКЛАДНИКІВ ТА ПОЗИЧАЛЬНИКІВ"
Про внесення змін до складу робочої комісії

142
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

18
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з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01609/08-37 ЛистА 527
ВАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про нагородження Лобинцева С.В.

143
21.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

01460/08-22 Лист08/03-144
ФІЛІЯ "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ 
ГОСПОДАРСТВ "КУРОРТ"
Про затвердження норм питомих витрат палива, 
тепло- та електроенергії

144
19.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Спортивні товариства

01451/08-29 Лист5
СДЮШОР СК "МЕТАЛУРГ"
Про визначення засновника школи

145
19.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

01461/08-32 Лист01-8/129
КУ "ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9"
Про розгляд та затвердження лімітів на утворення 
та розміщення відходів на 2013 рік

146
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01620/08-28 Лист94
САНАТОРІЙ "ГЛОРІЯ"
Про створення робочої групи

147
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

01522/08-47 Лист01-32/72/1
Про проведення форуму "Інформаційне суспільство 
і влада" 23-24.04.2013

148
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Херсонська ОДА

01450/08-27 Лист21-524-257/9-13/
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ФОРУМ 
16-17.05.2013
Про участь у форумі

149
15.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

01472/08-15 Лист02-01/514
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю Доручення 
Президента України від 04.11.2011 № 1-1/2574

150
22.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

01533/08-15 Розпорядження27
Про стажування працівників місцевих органів 
виконавчої влади в АПУ у 2013 році

151
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

01534/08-15 Лист04-01/182
(С.Ларін) Про зняття з контролю Указу Президента 
України від 04.11.2008 № 995

152
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01592/08-15 Лист02-01/556
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю підпункту 8 
пункту 2 Доручення Президента України від 
23.05.2012 № 1-1/1289

153
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

01636/08-15 Лист04-01/202
(С.Ларін) Про привітання ювілярів (Вербецька Л.І., 
Феняк П.І., Денисенко О.А.)

154
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01637/08-15 Лист03-01/388
(І.Акімова) Про продовження виконання п.4 
Доручення Президента України від 22.08.2011 № 
1-1/1844

155
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Президент України

01591/08-02 Указ93/2013
Про відзначення 17-ї річниці Конституції України

156
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01635/08-02 Указ1/2013
Про Велику українську енциклопедію

157
02.01.2013від

№
від 01.03.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

20



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01514/08-32 Лист0407/01-05
Про скасування розпорядження голови Бердянської 
РДА від 04.12.2012 № 777

158
21.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

01552/08-36 Лист01-46/294
Про погодження звільнення Масалиги Г.П.

159
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

01498/08-24 Лист01-27/0261
 Звернення гром. Селезньов А.О.
Про надання в оренду водних об`єктів (ставків) в 
оренду

160
22.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01582/08-36 Лист01-20/0277
Про погодження звільнення Сичова О.С.

161
27.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Гуляйпільська райдержадміністрація

01616/08-37 Лист050/01-15
Про нагородження Бойка В.Д. (інші)

162
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

01605/08-21 Лист01-03/0199
Про розміщення Запорізького районного центру 
зайнятості

163
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

01507/08-37 Лист01-01-30/0189
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Москаленко Р.Я.

164
21.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

01647/08-37 Лист03-02/11-к
Про нагородження Василенка А.А. (інші)

165
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01530/08-21 Лист01-25/0184
Про надання дозволу на укладання договору 
позички

166
21.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

01569/08-23 Лист01-11/194
Про погашення боргів перед населенням за здане 
молоко

167
19.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

01453/08-34 Лист01-26/0151
Про пожежу, яка сталася на території м. Пологи 
19.02.2013

168
19.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

01520/08-36 Лист01-06/0205
Про погодження звільнення Чернявської О.О.

169
22.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

01619/08-23 Лист01-11/0245
Про виплату фізичним особам за утримання 
поголів`я великої рогатої худоби

170
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

01541/08-37 Лист01-07/26/0281
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Ігошиній Л.О.

171
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01542/08-36 Лист01-07/26/0279
Про погодження стажування Охремчука М.П.

172
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Мелітопольска райрада

01661/08-45 Лист01-27/63
Про участь у Всеукраїнському конкурсі проектів і 
програм розвитку місцевого самоврядування

173
26.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

22



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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Форма зберігання 
документа

01649/08-20 Лист17/2
НОВООЛЕКСІЇВСЬКА СІЛЬРАДА 
ПРИМОРСЬКОГО Р-НУ
Про ліквідацію простроченої заборгованості

174
27.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

01622/08-20 Лист01-00/477
Про виділення коштів

175
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Департамент фінансів

01587/08-20 Лист05-11/556
Про надання звіту про виконання паспорта 
бюджетної програми за КПКВК 7781010

176
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01629/08-37 Лист10-22/596
Про нагородження Медвідя С.М.

177
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області

01456/08-20 Лист09.2-08/89-1709
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

178
21.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління земельних ресурсів

01614/08-45 Лист09-03-08/0943
Про внесення питань на розгляд чергової сесії 
облради

179
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Головне управління МНС України в Запорізькій області
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

01454/08-34 Лист01/7/475
Про проведення оглядів інженерної та спеціальної 
техніки

180
14.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

01508/08-37 Лист01/5-1/538
Про нагородження Клютової М.М. (інші)

181
26.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління статистики

01588/08-22 Лист17-02-15/54
Про відновлення електропостачання

182
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ паперовий паперова

Головне управління юстиції

01615/08-21 Лист04-26/282
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
Про надання допомоги у вирішенні проблемних 
питань

183
22.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01617/08-21 Лист04-19/299
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
Про розміщення державних реєстраторів

184
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01618/08-21 Лист04-26/283
РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА
Про аналіз здійснення дій в порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно

185
22.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

01548/08-37 Лист08-09-15-15/145
Про нагородження Мішенко Ю.О. (інші)

186
27.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

01564/08-32 Лист01-08/114
Про погодження Подання

187
21.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

01600/08-20 Лист21-20/46
ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ
Про ознайомлення з проектом Звіту

188
25.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

01645/08-41 Лист2301/01-1193
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про порядок надання інформації щодо реєстрації 
місця проживання

189
22.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

01455/08-21 Лист02-11-01356
Про приймання-передачу гуртожитків у 
комунальну власність

190
20.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01545/08-43 Лист02-01-01418
Про ухвалу Господарського суду Запорізької 
області від 11.02.2013 № 9/5009/3339/11

191
21.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01554/08-35 Лист02-11-01486
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати перед працівниками ВАТ 
"Вуглецевий композит"

192
25.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

01573/08-43 Лист19-11-01389
Про ухвалу Господарського суду Запорізької 
області від 12.02.2013 № 12/5009/1801/11

193
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

01585/08-35 Лист02-11-01448
Про погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати перед працівниками ВАТ 
"Вуглецевий композит"

194
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Регіональний фонд підтримки підприємництва

01662/08-36 Лист88
Про скорочення працівників Фонду

195
28.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Територіальне управління Держпромгірнагляду
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№
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Джерело  інформації 
(адресат)
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документа

01544/08-26 Лист07/01-14а/379
Про перевірку навчальних закладів

196
20.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

01509/08-47 Лист258/04
Про надання медійного обладнання

197
25.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

01521/08-21 Лист251/03
Про передачу об`єктів незавершеного будівництва

198
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

01570/08-32 Лист273/07
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення небезпечних відходів на 2013 рік

199
27.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

01571/08-32 Лист267/04
Подання на сесію обласної ради

200
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна архівна служба України

01540/08-27 Лист01.8/566
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми впровадження сучасних засобів 
зберігання документів Національного архівного 
фонду на 2013-2017 роки"

201
18.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

01604/08-36 Лист06.40/177-і
Про надання кандидатури керівника ДУ 
"Запорізький обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України"

202
22.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба України з питань протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних 
захворювань

26



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)
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01488/08-28 Лист22.1/2/291/Ал
Про надання обласної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки

203
29.01.2013від

№
від 25.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

01524/08-37 Лист419/2/9.2-8
Про нагородження Семенюк Т.В.

204
15.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державне агентство екологічних інвестицій України

01596/08-32 Лист778/20/6
Про погодження кошторисів на капітальний ремонт 
об`єктів соціальної сфери

205
27.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

01594/08-22 Лист15-02/5-13
Про проведення у квітні 2013 року 
українсько-австрійського семінару

206
26.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

01603/08-28 Лист0594-04/13
Про національний проект "Вчасна допомога"

207
21.02.2013від

№
від 28.02.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство земельних ресурсів України

01639/08-35 Лист3059/16/6-13
Про погашення заборгованості з заробітної плати

208
22.02.2013від

№
від 01.03.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

01489/08-27 Лист1145/27/4
Про надання інформації щодо виконання 
розпорядження КМУ від 13.02.2013 № 73-р

209
25.02.2013від

№
від 25.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

01491/08-27 Лист1002/27/4
Про надання інформації щодо стану та перспектив 
розвитку вітчизняного книговидання

210
19.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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01510/08-27 Лист1153/27/4
Про висвітлення в ЗМІ пропагування серед дітей і 
молоді високих моральних цінностей та здорового 
способу життя

211
25.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

01546/08-41 Лист07/1/4-88вих-13
Про надання копій розпоряджень голови ОДА

212
22.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

01515/08-27 Лист199/5-06/02/450-
Про розповсюдження комп`ютерних ігор

213
18.02.2013від

№
від 26.02.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

01539/08-32 Лист264/5-6-5-3
Про надання інформації щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж прибережних захисних 
смуг уздовж річок, навколо водойм

214
26.02.2013від

№
від 27.02.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

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