
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.04.13 по 05.04.13

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

02490/08-01 Постанова33-VII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Про стан виконання судових рішень в Україні"

1
19.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02491/08-01 Постанова32-VII
Про проведення парламентських слухань на тему: 
"Стан дотримання прав людини в Україні"

2
19.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02492/08-01 Постанова34-VII
Про проведення в 2013 році парламентських 
слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей 
і молоді

3
19.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02493/08-01 Постанова51-VII
Про призначення позачергових виборів 
Великознам`янського сільського голови 
(Великознам`янська сільська рада 
Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької 
області)

4
19.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02494/08-01 Постанова50-VII
Про призначення позачергових виборів 
Московського сільського голови (Московська 
сільська рада Вільнянського району Запорізької 
області)

5
19.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

Комісії Верховної Ради України
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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

02614/08-10 Депутатське звернення04-40/4-149(737
СПЕЦІАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ З 
ПИТАНЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Про проведення комітетських слухань  на тему 
"Про практику застосування Закону України "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків"

6
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

02615/08-14 Депутатське звернення04-13/11-208
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА, 
МІСТОБУДУВАННЯ І ЖКГ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ
КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 17.04.2013
Про участь у Комітетських слуханнях

7
29.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02699/08-14 Лист04-24/5-276
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про Рекомендації Комітетських слухань на тему: 
"Про законодавче забезпечення розвитку вищої  
освіти в Україні"

8
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Народні депутати України

02469/08-10 Депутатське звернення2/599
НДУ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення громадянки Середи Т.А.

9
19.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02613/08-10 Депутатське звернення1-04/04
НДУ МОШЕНСЬКИЙ В.З.
Про будівництво автотранспортної магістралі через 
р. Дніпро у м. Запоріжжі (прийняти до уваги !)

10
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02616/08-10 Депутатське звернення250-п
НДУ КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про ремонт та реконструкцію палати в 
госпітальному відділенні Запорізької обласної 
клінічної лікарні для інвалідів ВВВ

11
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

2
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02625/08-10 Депутатське звернення04-62
НДУ ДУДКА О.І.  (Ємельяненко В.А.)
Про звернення мешканців с. Петропіль 
Запорізького р-ну щодо вуличної лінії 
електромережі

12
29.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02626/08-10 Депутатське звернення03-65
НДУ ДУДКА О.І. (Ємельяненку В.А.)
Про звернення Дружелюбівської сільради щодо 
передачі до комунальної власності двох будівель

13
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми

02673/08-27 Листб/н
МУЗЕЙ "МЕННОНАЙТ ХЕРІТЕДЖ ВІЛЛЕДЖ"
Про підтримку музею Запорозького козачества

14
22.02.2013від

№
від 05.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02472/08-25 Листб/н
10-й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ "ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ 
УКРАЇНИ"
Про участь у форумі 23-25 квітня 2013

15
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02506/08-33 Лист44010/131
ПОСОЛЬСТВО КОРОЛІВСТВА ТАІЛАНД 
Про співробітництво

16
11.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02516/08-36 Лист03/1-3-14/1-293
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарі

17
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02517/08-47 Лист13/42
ТОВ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП"
Про систему електронного  цифрового підпису

18
27.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

02529/08-28 Лист1303/37
ФУНДАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "УКРАЇНЦІ 
ПРОТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ"
Про реалізацію соціального проекту "Контр-Астма"

19
25.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова
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02530/08-29 Лист
ФОНД БРАТІВ КЛИЧКІВ
Про співробітництво

20
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02533/08-36 Лист18-09/302
НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
КЕРІВНИХ КАДРІВ
Про підвищення кваліфікації за професійними 
програмами

21
27.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02561/08-22 ЛистН-21/138
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про сприяння у розвитку залізничної галузі

22
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02571/08-21 Лист212
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ ПЕРСЮК С.В.
Про створення комісії щодо подальшого 
використання об`єкту цивільної оборони

23
22.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02585/08-28 Лист50/03
IV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ
Про проведення 16.04-19.04.2013 Міжнародного 
медичного форуму

24
18.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02654/08-22 Листб/н
ФОП ТОПЧІЙ С.О.
Про розірвання договору на обслуговування 
маршруту

25
04.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02663/08-32 Лист01-383/10114
ДП ""ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про експертизу кошторисної документації

26
13.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02665/08-19 Лист133/03
ТОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "ІВІ-РЕЙТИНГ"
Про надання рейтингових послуг

27
20.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова
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02667/08-20 Лист1-3/20
АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ 
ЄДИНОБОРСТВ
Про залучення кредитів

28
13.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02717/08-22 Листб/н
ФОП КУЗНЄЦОВА Ю.В.
Про укладання додаткової угоди

29
05.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02730/08-29 Лист1-3/21
АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ 
ЄДИНОБОРСТВ
Про участь у змаганнях на Кубок світу з 
єдиноборств 03-08.10.2013

30
13.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02738/08-22 Лист4/298
ВСП "ДЖАНКОЙСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ"
Про комесійне обстеження залізничних переїздів

31
02.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02741/08-27 Листб/н
ПП "МАЙ-ЧАС"
Про співробітництво

32
05.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Партії та громадські організації

02734/08-38 Лист721/298
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ОРГАНІЗАЦІЙ 
БАГАТОДІТНИХ
Про включення до громадської ради Шелеста О.В.

33
21.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Посольства

02499/08-33 Лист6132/17-200-389
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ  
БІЛОРУСЬ
Про проведення виставки-ярмарки "Брест. 
Співдружність 2013"

34
14.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02503/08-33 Листб/н
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ В 
УКРАЇНІ
Про візит пана Петар Танев з 03-05.04 2013

35
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

5
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02576/08-33 Лист6154/203-860-53
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ 
КАЗАХСТАН 
Про проведення у третій декаді серпня XXV 
республіканського зльоту туристів Казахстану і 
країн СНД

36
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02577/08-33 Лист6161/216-306
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В АЛЖИРСЬКІЙ НДР
Про проведення 04-08.05 2013 року виставки

37
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02578/08-33 Лист6122/17-170-265
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В КОРОЛІВСТВІ 
БЕЛЬГІЯ
Про іміджеві видання "Ukraine-Regional 
Development"

38
19.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02581/08-33 Лист61615/17-020-38
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ТУНІСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІЦІ
Про співробітництво

39
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02702/08-33 Лист61615/17-020-38
ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ТУРЦІЇ
Про презентацію економічного потенціалу регіонів 
України

40
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02703/08-33 Лист6156/17-804-546
ПОСОЛЬСТВО УКРЇАНИ У КНР
Про співробітництво

41
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Посольства, консульства

02622/08-13 Листб/н
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РФ У 
М.ХАРКОВІ
Про участь у відкритті конкурсу "Вчитель року 
-2013" 12.04.2013

42
04.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

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

02396/08-45 Лист0498
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.03.2013

43
26.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02446/08-45 Лист0527
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.03.2013

44
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02565/08-45 Лист0544
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 01.04.2013

45
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02566/08-45 Лист0527
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 28.03.2013

46
29.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02567/08-45 Лист0535
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 29.03.2013

47
30.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02568/08-45 Лист0547
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25-31.03.2013

48
02.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02569/08-45 Лист0538
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 30-31.03.2013

49
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

02424/08-09 Доручення9484/1/1-13
(Ю.АВКСЕНТЬЄВ) Про регулювання основних 
принципів і норм реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні

50
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02425/08-09 Доручення12853/1/1-13
(Ю.АВКСЕНТЬЄВ) Про стажування Тарасова В.Г., 
Черленюха В.В.

51
30.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

02426/08-09 Доручення12091/2/1-13
План організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації актів ПУ 
від 23.03.2013 № 155 "Про здійснення 
невідкладних надзвичайних заходів щодо 
подолання наслідків безпрецедентних снігопадів в 
Україні"

52
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02427/08-09 Доручення12418/1/1-13
(М.АЗАРОВ) Про дотримання вимог законодавства 
щодо стану нормативно-правового забезпечення 
реалізації права багатодітних матерів на 
присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня"

53
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02428/08-09 Доручення12543/1/1-13
(Ю.АВКСЕНТЬЄВ) Про неможливість 
військовослужбовцями міста Мелітополя 
Запорізької області отримати закріплені за ними 
квартири ( Депутатський запит НДУ Зубчевського 
О.П.)

54
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

02429/08-09 Доручення12871/0/1-13
(О.ВІЛКУЛ) Про забезпечення цілодобового 
чергування спецтехніки для прибирання снігу

55
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02489/08-03 Розпорядження163-р
Про затвердження плану заходів з виконання у 
2013 році Загальнодержавної програми 
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на період до 2016 року"

56
13.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02495/08-09 Доручення9508/1/1-13
(К.ГРИЩЕНКО) Про відзначення "Дня науки"

57
30.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

02496/08-09 Доручення4346/0/2-13
(Ю.АВКСЕНТЬЄВ) Про надання пропозицій і 
зауважень до звіту Координаційної ради з питань 
реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство 
"Відкритий Уряд"

58
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
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

02497/08-09 Доручення13465/0/1-13
(О.ВІЛКУЛ) Про надання інформації про стан 
заборгованості із заробітної плати та участь у 
селекторній нараді 04.04.2013 

59
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02549/08-09 Доручення11762/1/1-13
(М.АЗАРОВ) Про виділення коштів із резервного 
фонду державного бюджету в 2013 році

60
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02550/08-04 Витяг з протоколуВП 21
(М.АЗАРОВ) п.6 Про ліквідацію наслідків 
стихійного лиха, що сталося 22-23 березня 2013 
року

61
25.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02551/08-09 Доручення12086/1/1-13
(Ю.БОЙКО) Про забезпечення скрапленим газом 
населення області

62
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02552/08-09 Доручення25778/40/1-12
(О.ЛУКАШ) Про врегулювання проблемних питань 
надання земельних  ділянок для реалізації 
інвестиційних проектів

63
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02554/08-09 Доручення5174/9/1-13
(Ю.БОЙКО) Про розрахунки за природний газ та 
погашення заборгованості

64
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02555/08-09 Доручення11698/1/1-13
(К.ГРИЩЕНКО) Про підтримку Товариства 
Червоного Хреста України з нагоди 95-річчя його 
створення

65
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02596/08-04 Витяг з протоколуВП 22
(М.Азаров) 1. Про ситуацію, що склалася у зв`язку 
з пропуском паводкових вод та льодоходу, а також 
стан готовності органів виконавчої влади до 
оперативного реагування на надзвичайні ситуації, 
пов`яхані із запобіганням можливому затопленню 
територій

66
27.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

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

02597/08-04 Витяг з протоколуВП 22
(М.Азаров) 8.1. Рішення з окремих питань щодо 
створення  запасу необхідного інвентарю

67
27.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02598/08-04 Витяг з протоколуВП 22
(М.Азаров) 8.2. Рішення з окремих питань щодо 
проведення ярмаркових заходів

68
27.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02599/08-03 Постанова210
Про внесення зміни до п. 4 постанови КМУ від 
11.03.2011 № 238

69
27.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02600/08-03 Постанова211
Про внесення зміни до п 4 Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 
забезпечення житлом інвалідів війни

70
27.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02601/08-03 Розпорядження171-р
Про схвалення звіту про виконання Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"

71
27.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02602/08-09 Доручення11841/1/1-13
((М.Азаров) За результатами засідання Громадської 
гуманітарної ради з питань підготовки та 
відзначення 200-річчя від дня народження 
Т.Г.Шевченка  від 06.03.2013

72
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02603/08-09 Доручення128884/1/1-13
(М.Азаров) Про необхідність скасування постанови 
КМУ

73
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02604/08-09 Доручення12729/1/1-13
(Ю.Бойко) Про проведення у 2013 році Дня 
охорони праці в Україні

74
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02605/08-09 Доручення4371/7/1-13
(М.Азаров) Про проекти міжнародної технічної 
допомоги

75
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

02608/08-49 Доручення479/1/1-13-дск
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (18-24.03.2013)

76
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02610/08-39 Постанова57
Про Порядок забезпечення окружних і дільничних 
комісій з всеукраїнського референдуму 
приміщеннями та обладнанням

77
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

02612/08-09 Доручення13524/1/1-13
(Ю.Бойко) НАРАДА 08.04.2013
Про участь у нараді

78
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02705/08-03 Постанова214
Про затвердження базового нормативу 
відрахування частки прибутку, що спрямовується 
на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2012 році 
господарських товариств, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права держави

79
27.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02706/08-03 Постанова216
Про затвердження Порядку прийняття рішення про 
включення індустріального (промислового) парку 
до Реєстру індустріальних (промислових) парків

80
16.01.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02707/08-04 Протокол наради 
(засідання)

13724/0/1-13
(К.Грищенко) Про запобігання поширенню епідемії 
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних 
гепатитів

81
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02708/08-04 Протокольне рішення13805/0/1-13
(О.Вілкул) За результатами засідання міжвідомчого 
оперативного штабу та наради під головування 
Віце-прем`єр-міністра України Вілкула О.Ю. з 
питань щодо дій центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, пов`язаних  із запобіганням 
протидії підтопленню населених пунктів...

82
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова
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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

02709/08-09 Доручення12920/1-1-13
(О.Вілкул) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про надання інформації щодо використання коштів

83
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02710/08-09 Доручення13178/1/1-13
(М.Азаров) Про план заходів з активізації 
українсько-німецького співробітництва

84
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02711/08-09 Доручення12869/1/1-13
(О.Вілкул) Про забезпечення технікою дорожніх 
служб області 

85
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02712/08-09 Доручення7013/156/1-13
(М.Азаров) Про план заходів стосовно публічного 
висвітлення основних параметрів зони вільної 
торгівлі

86
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02713/08-09 Доручення12697/1/1-13
(М.Азаров) Про створення сприятливих умов для 
розвитку дітей, поліпшення матеріального 
становища сімей з дітьми, їх соціальну підтримку 
та захист

87
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів

02452/08-20 Лист5520/11/10-13
Про збільшення видатків на утримання управління 
екології 

88
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02670/08-32 Лист4729/08/10-13
Про надання інформації щодо  жорстокого 
поводження з безпритульними тваринами

89
20.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

02433/08-25 Лист3501-05/11136-0
Про актуальність наказу "Про затвердження 
Положення про порядок проведення конкурсів на 
право створення ринків і надання їх в оренду"

90
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

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

02474/08-19 Лист2811-19/11336-0
Про надання пропозицій до плану заходів щодо 
реалізації Державної стратегії регіонального 
розвитку у 2014 році

91
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02475/08-19 Лист2812-09/10393-0
Про надання пропозицій по удосконаленню Оцінки 
результатів діяльності ОДА

92
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02488/08-20 Лист7/17-4807
Про надання інформації щодо забезпечення 
житлом інвалідів

93
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02505/08-33 Лист80-09/10267-06
Про проведення виставок в Державі Катар 

94
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02507/08-33 Лист80-09/10252-06
Про проведення Міжнародного форуму 
інвестиційних можливостей з 23.04-26.04 2013

95
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02508/08-33 Лист80-06/10288-06
Про агропромислову виставку в Мексиці з 
04.09-06.09. 2013

96
26.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02669/08-21 Лист3222-06/9559-06
Про ефективність управління суб`єктами 
господарювання державного сектору економіки

97
19.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02672/08-25 Лист3501-05/11594-0
Про надання пропозицій до Програми розвитку 
внутрішньої торгівлі на період до 2016 року

98
02.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

02696/08-33 Лист2811-20/11912-0
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 10.04.2013 
Про участь у конференції

99
05.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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02715/08-33 Лист2802-08/11909-0
Про здійснення візитів членів Комітету Регіонів ЄС 
до регіонів України

100
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство закордонних справ

02609/08-33 Лист301/16-619-315
Про погодження проекту Плану заходів між 
Запорізькою облдержадміністрацією та 
Бансько-Бистрицьким автономним краєм 
Словацької Республіки

101
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

02438/08-22 Лист1739/25/14-13
Про залучення кредитних коштів під держгарантії 
(кількість трамваїв, тролейбусів)

102
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02440/08-22 Лист25/1127-13
 НАРАДА 04.04.2013 (переноситься на 05.04.2013)
Про участь у нараді

103
01.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02574/08-22 Лист1839/08/14-13
Про засідання Колегії 05.04.2013 з питань 
реформування системи управління та розвитку 
дорожньої галузі

104
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02656/08-22 Лист25/1180-13
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 05.04.2013
Про участь у засіданні колегії

105
03.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

02564/08-37 Лист1/11-5969
Про присвоєння почесного звання Іголкіній Я.В.

106
22.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

02527/08-28 Лист02.04-22/124/909
Про засідання колегії МОЗ (04.04-05.04.2013)

107
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02584/08-28 Лист19.01-09-220/92
Про хід проведення медичної реформи

108
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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02619/08-28 Лист04.01.11-2/191/9
Про надання інформації щодо стану надання 
медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний 
ревматоїднийартрит

109
03.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

02465/08-24 Лист7/15-3693
Про створення комунальних експертних 
організацій

110
22.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02476/08-24 Лист7/15-3998
Про індексацію вартості об`єктів житлового фонду

111
18.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02479/08-34 Лист7/21-4403
Про затвердження Правил експлуатації споруд 
інженерного захисту територій населених пунктів 
від зсувів та обвалів

112
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02509/08-24 Лист7/21-4281
Про сприяння у проведенні всеукраїнської акції 
"Зробимо Україну чистою 2013" 

113
21.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02525/08-24 Лист7/20-4862
Про надання інформації з питань стану розрахунків 
комунальних підприємств за спожитий природний 
газ

114
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02526/08-19 Лист7/19-4975
Про систему критеріїв оцінки стану впровадження 
реформ у регіонах

115
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02575/08-24 Лист7/19-4748
Про надання пропозицій до календарного графіку 
заходів

116
29.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02586/08-24 Лист7/7-5014
Про визначення уповноваженого органу для 
включення до мережі розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів

117
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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02621/08-36 Лист7/6-5069
Про надання інформації щодо керівного складу 
місцевих органів виконавчої влади

118
03.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02623/08-20 Лист7/21-4512
Про фінансування польових пошукових досліджень

119
27.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02660/08-24 Лист7/21-4209
Про забезпечення безперебійної роботи систем 
зливної каналізації

120
20.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02676/08-24 Лист7/13-5012
Про надання інформації щодо модернізації 
централізованого теплопостачання

121
02.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02680/08-24 Лист7/14-5020
Про надання інформації щодо коштів передбачених 
на фінансування заходів з розроблення схем 
планування територій районів

122
02.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02695/08-24 Лист7/6-4147
Протокол № 2 селекторної наради Мінрегіону від 
14.03.2013

123
20.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02701/08-24 Лист7/14-4979
Про актуалізацію існуючої містобудівної 
документації

124
02.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

02418/08-29 Лист3103/0/14-13/56
Про проведення в 2013 році парламентських 
слухань з питань оздоровлення та відпочинок дітей 
і молоді

125
22.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02419/08-35 Лист3196/0/14-13/19
Про виконання розпорядження КМУ від 25.08.2004 
№619-р

126
26.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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02452/08-35 Лист2850/0/14-13/014
Про наказ Мінсоцполітики №121 "Про визнання 
вантажу гуманітарною допомогою"

127
15.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02453/08-35 Лист161/0/15-13/014
Про наказ Мінсоцполітики №139 "Про визнання 
вантажу гуманітарною допомогою"

128
22.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02454/08-35 Лист3260/0/14-13/014
Про наказ Мінсоцполітики №140 "Про визнання 
вантажу гуманітарною допомогою"

129
27.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02485/08-29 Листб/н
Про надання інформації щодо реалізації державної 
політики з питань попередження насильства в сім`ї

130
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02611/08-30 Лист3542/0/14-13/57
Про створення соціальних центрів матері та дитини

131
04.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

02737/08-35 Наказ40
Про забезпечення функціонування телефонної 
"Гарячої лінії окремого призначення" 
Мінсоцполітики

132
05.02.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02739/08-30 Лист157/0/15-13/57
Про здійснення контролю за дотриманням вимог 
законодавства України з питань захисту прав дітей

133
20.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

Міністерство фінансів

02572/08-20 Лист31-05050-05/1-5/
Про надання інформації про обсяги зареєстрованої 
та непогашеної у 2011 та 2012 роках кредиторської 
заборгованості

134
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02694/08-20 Лист31-10030-04-7/1
Про виділення коштів з резервного фонду 
держбюджету на запобігання виникнення НС на 
території КУ "Міська клінічна лікарня екстреної та 
швидкої допомоги м. Запоріжжя"

135
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

17
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Міністерство юстиції

02435/08-27 Лист2383-0-4-13/7.1
Про погодження проекту розпорядження КМУ

136
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

02652/08-36 Лист01-1889/44
Про погодження призначення Ізотова В.Л. та 
Грищенка К.Б.

137
29.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02653/08-27 Лист01-1893/30
Про охорону культурної спадщини

138
29.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02718/08-20 Лист01-1804/26
Про проблемні питання щодо запровадження 
податку на нерухоме майно

139
27.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

02733/08-27 Лист03494/02-23/01
Про телемарафон " Пам`ять "

140
25.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

02449/08-20 Лист01-1833/33
Про виділення коштів для забезпечення погашення 
заборгованості з різниці в тарифах КП 
"Бердянськводоканал" БМР

141
27.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька міська рада

02470/08-21 Лист04388/02-29/11
Про прийняття Палацу культури по 
вул.Л.Чайкіної,50 до комунальної власності м. 
Запоріжжя

142
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

18
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02471/08-21 ЛистКо-0172-К
Про передачу гуртожитку по вул.Луначарського,7 
до комунальної власності м. Запоріжжя

143
27.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02482/08-20 Лист01/02-19/00879
Про внесення змін до розпорядження КМУ від 
20.03.2013 № 149-р

144
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02540/08-20 Лист03/02-21/00933
Про підготовку розпорядження голови ОДА з 
питання затвердження переліків об`єктів, що 
фінансуються за рахунок субвенції

145
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02573/08-20 Лист03/02-21/00973
Про забезпечення фінансування об`єкту 
"Реконструкція Палацу спорту "Юність"

146
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська міська рада

02441/08-37 Лист02-39/292-2
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Чиняковій І.В.

147
20.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02442/08-37 Лист02-39/291-2
Про присвоєння почесного звання України 
"мати-героїня" Черновій

148
20.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

02468/08-24 Лист757/02-17-2
Про отримання інформації для своєчасного 
виконання графіка робіт із актуалізації 
містобудівної документації у 2013 році

149
22.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

19
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02528/08-17 Рішення41
Про внесення змін до рішення Запорізької обласної 
ради від 12.11.2010 №8 "Про заснування обласної 
стипендії учням професійно-технічних навчальних 
закладів Запорізької області"

150
28.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

02617/08-17 Рішення17
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
пріоритетних напрямків роботи Запорізької 
обласної державної адміністрації та обласної ради 
за 2012 рік

151
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02618/08-17 Рішення18
Про пріоритетні напрями роботи Запорізької 
обласної адміністрації та обласної ради на 2013 рік

152
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02631/08-17 Рішення19
Про звіт облдержадміністрації щодо результатів 
реалізації у 2012 році Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області на період до 2015 
року

153
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

02632/08-17 Рішення20
Про затвердження звіту про виконання обласного 
бюджету за 2012 рік

154
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02633/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)23
Про Програму з проведення робіт зі встановлення 
(зміни) меж адміністративно-територіальних 
утворень Запорізької області на 2013-2014 роки

155
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02634/08-17 Рішення24
Про звіт облдержадміністрації щодо виконання 
Комплексної програми розвитку малого 
підприємництва в Запорізькій області на 2011-2012 
роки та про Комплексну програму розвитку малого 
і середнього підприємництва в Запорізькій області 
на 2013-2014 роки

156
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

20
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02635/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)25
Про регіональну Програму "Мала пекарня" на 
2013-2017 роки

157
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02636/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)26
Про затвердження Регіональної програми розвитку 
водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро в Запорізькій 
області на період до 2021 року

158
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02637/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)27
Про цільову Програму забезпечення безпеки руху 
на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших 
населених пунктів і залізничних переїздах 
Запорізької області, розвитку 
матеріально-технічної бази підрозділів Державної 
автомобільної інспекції, на 2013-2017 роки

159
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02638/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)28
Про затвердження обласної цільової Програми 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 
2013-2017 роки

160
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02639/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)29
Про обласну комплексну програму охорони 
довкілля, раціонального використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

161
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02640/08-17 Рішення30
Про оголошення нової території 
природно-заповідного фонду місцевого значення 
Токмацького району Запорізької області

162
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02641/08-17 Рішення31
Про оголошення нової території 
природно-заповідного фонду місцевого значення 
Гуляйпільського району Запорізької області

163
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

21
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02642/08-17 Рішення32
Про внесення змін та доповнень до Переліку 
заходів, спрямованих на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів, які 
фінансуються за рахунок фондів охорони 
навколишнього природного середовища місцевих 
бюджетів у 2013 році, затвердженої рішенням 
обласної ради від 14.02.2013 №6

164
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02643/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)33
Про Комплексну програму житлового будівництва 
у Запорізькій області

165
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02644/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)34
Про внесення змін до регіональної програми 
"Питна вода Запорізької області" на 2012-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
31.05.2012 №10 (зі змінами)

166
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02645/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)35
Про внесення змін до регіональної Програми 
"Створення містобудівного кадастру Запорізької 
області на 2012-2014 роки", затвердженої рішенням 
обласної ради від 23.02.2012 №13

167
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02646/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)36
Про внесення змін та доповнень до рішення 
обласної програми від 24.11.2011 №9 "Про цільову 
програму розвитку фізичної культури і спорту в 
Запорізькій області на 2012-2016 роки"

168
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

02647/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)37
Про внесення змін та доповнень до рішення 
обласної програми від 24.11.2011 №12 "Про 
обласну програму підвищення якості 
природно-математичної освіти на період до 2015 
року"

169
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова
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02650/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)22
Про Програму з впровадження заходів щодо 
збереження, охорони, відтворення та раціонального 
використання земельних ресурсів у Запорізькій 
області на 2013-2014 роки

170
28.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02681/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)42
Про доповнення до Програми захисту населення 
Запорізької області від впливу іонізуючого 
випромінювання

171
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02682/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)43
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціального захисту бездомних 
громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі 
та осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах на 2013-2017 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 22.11.2012 №17 

172
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02683/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)44
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми соціальної підтримки малозабезпечених 
громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів 
інших соціальних верст населення "Назустріч 
людям" на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 24.02.2011 №14 зі змінами 

173
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

02684/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)45
Про внесення змін та доповнень до обласної 
Програми виконання завдань і заходів Державної 
цільової програми "Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права інвалідів на період 
до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради 
від 22.11.2012 №18 

174
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова
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02685/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)46
Про внесення змін та доповнень до регіональної 
програми будівництва, реконструкції, модернізації 
об`єктів інфраструктури, соціально-культурного та 
екологічного призначення по Запорізькій області на 
період до 2016 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 27.09.2011 №4, зі змінами та 
доповненнями

175
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

02686/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)47
Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
інформаційної галузі області на 2011-2015 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 
24.02.2011 №15 (зі змінами та доповненнями)

176
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02687/08-17 Рішення48
Про завдання Запорізької обласної ради, органів 
місцевого самоврядування Запорізької області 
щодо наповнення доходної частини місцевих 
бюджетів та ефективного використання бюджетних 
коштів на 2013 рік

177
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02688/08-17 Рішення49
Про внесення змін до бюджетних призначень

178
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02689/08-17 Рішення56
Про внесення змін до додатка до рішення обласної 
ради від 24.12.2012 №17 "Про надання 
мисливських угідь у користування Веселівському 
товариству мисливців і рибалок Українського 
товариства мисливців і рибалок та Мелітопольській 
районній організації Українського товариства 
мисливців і рибалок"

179
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02690/08-17 Рішення74
Про внесення змін до рішення обласної ради від 
17.11.2010 №6 "Про утворення Президії 
Запорізької обласної ради" (зі змінами) 

180
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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02691/08-17 Рішення78
Про звіти депутатів Запорізької обласної ради 
шостого скликання за 2012 рік перед виборцями

181
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02692/08-17 Рішення50
Про внесення змін і доповнень до рішення обласної 
ради від 24.12.2012 №27 "Про обласний бюджет на 
2013рік" (зі змінами та доповненнями)

182
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02693/08-17 Рішення (ПРОГРАМА)21
Про Програму з інвентаризації земель у Запорізькій 
області на 2013-2015 роки

183
28.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02697/08-17 Лист0898/01-11
Про фінансування витрат на утримання відділення 
швидкої медичної допомоги

184
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02698/08-17 Розпорядження44-р
Про підготовку святкування 75-річчя утворення 
Запорізької області

185
29.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

02481/08-45 Рішення2
Про присвоєння звання "Почесний громадянин 
Запорізької області Хаджинову Л.П"

186
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

02523/08-24 Лист001 44д/2533
Про вирішення проблеми заборгованості 
водопостачальників за спожиту електроенергію

187
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02720/08-22 Лист001-05/2601
Про затвердження проекту будівництва 
"Розширення ПС 35/6 кВ "Набережна"

188
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Мотор Січ"
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02437/08-32 ЛистУОТОСиГЗ/8-14
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

189
29.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

02513/08-32 Лист56/2023496
Про продовження договору оренди землі для 
функціонування бази відпочинку "Металург"

190
29.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

02735/08-28 Лист01-13/76
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
Про закупівлю путівок в курортах ПАТ 
"Приазовкурорт"

191
26.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

ДП "Бердянський морський торговельний порт"

02649/08-22 Лист12-З-17А-208
ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні понад 
установлені терміни

192
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька дирекція залізничних перевезень

02648/08-22 Лист80/ТО
Про утримання території смуги відведення 
залізниці у належному санітарному стані

193
29.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

02570/08-41 Лист60-477вих-13
ЗАПОРІЗЬКА МІЖРАЙОННА ЕКОЛОГІЧНА 
ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації, щодо здійснення 
держзакупівель

194
26.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

Запорізький державний центр стандартизації

02522/08-25 Лист13/1770
Про проведення Всеукраїнського конкурсу якості 
продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих 
товарів України" у 2013 році

195
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова
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Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

02444/08-32 Листб/н
ТОВ "АС-КО"
Про продовження терміну дії договору оренди 
земельної ділянки

196
01.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02450/08-32 Лист170
ТОВ "КВАС БЕВЕРИДЖИЗ" ЯРИЛО
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

197
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02502/08-22 Лист20
ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про відсутність дорожнього покриття в с. 
Веселянка

198
26.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02519/08-22 Лист048
ТОВ "АТП-12307"
Про затвердження паспорту на автобусний 
маршрут

199
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02520/08-32 Лист127
КТ "ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОГЕННИЙ 
ЗАВОД" І КОМПАНІЯ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів у 2013 році

200
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02521/08-34 Лист114
ТДВ "ВЕСЕЛІВСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО 
ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА"
Про затвердження номенклатури та норм 
накопичення матеріально-технічних засобів

201
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02537/08-32 Лист64
ТОВ "ОРІАНА-ЗАПОРІЖКЕРАМІКА"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

202
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02538/08-32 Лист153
ТОВ "ЗАЗІНВЕСТБУД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

203
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02541/08-23 Лист26
ТОВ "УК АГРОСЕРВІС" "ХЛІБОДАР"
Про заготівельність зерна нового врожаю 

204
29.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02557/08-32 Лист188
ТОВ "АГРОПРОІНВЕСТ 08"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів у 2013 році

205
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02579/08-22 Лист943
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження  довідки на постачання 
скрапленого газу

206
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02580/08-22 Лист06/152
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки про обсяг скрапленого 
газу

207
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02624/08-36 Лист2-43/2013
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про погодження кадрового резерву

208
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02651/08-32 Лист04/104
ПАТ "ДНІПРОБУД"
Про виключення з переліку власників відходів

209
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02677/08-32 Лист141
ТОВ "ЗАЗОСНАСТКА"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

210
29.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02725/08-24 Листб/н
ПАТ "МЕЛКОМ"
Про зупинення експлуатації артезіанських 
свердловин

211
05.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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02729/08-22 Лист03/04-13
ТОВ "СИНТЕЗ ЕКСПЕРТ"
Про обстеження промислового майданчика

212
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

02457/08-32 Лист170/04
ТОВ АГРОФІРМА "БУРЧАК"
Про вирішення конфліктної ситуації

213
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02459/08-23 Лист18
ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ 
НАСІННЯ І САДІВНОГО МАТЕРІАЛУ"
Про ситуацію яка склалася на Вільнянській 
сортодослідній станції

214
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02463/08-20 Лист445
ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА 
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Про проведення сільськими радами розрахунків за 
виконані роботи

215
27.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02464/08-20 Лист50
НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання інформації щодо не включення 
планових показників у поточний бюджетний рік

216
21.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02486/08-22 Телеграмаб/н
БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ПОРТ
Про самовільне вивантаження ящиків з виловленою 
рибою

217
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02510/08-22 Лист44/10-2094
ГУ МВСУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
Про профілактику  аварійності на пасажирському 
транспорті

218
26.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02518/08-37 Лист836
Про нагородження Ігнатович М.Д (інші)

219
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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02531/08-28 Лист
НППСМП КУ КДЦРЛ "ЕСКУЛАП"
Про надання роз`яснень стосовно використаних 
коштів

220
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02532/08-28 Листб/н
НППСМП КУ КДЦРЛ "ЕСКУЛАП"
Про надання роз`яснень стосовно використаних 
коштів

221
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02560/08-20 Лист285
ДП "ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬПРОЕКТ"
Про сприяння в питанні погашення заборгованості 
перед ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект"

222
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02562/08-32 Лист112
ТОВ "ПРИДОНЕЦЬКЕ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів у 2013 році

223
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02563/08-32 Лист154
ТОВ "АЛОІНС-АГРО"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів у 2013 році

224
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02582/08-27 Лист
ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення 05-06.04.2013 Чемпіонату України 
з українського рукопашу "Спас" 

225
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02589/08-20 Лист322/06-05
ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про фінансування природоохоронних заходів

226
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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02591/08-32 Лист1061
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про результати проведення інвентаризації земель 
оборони, які не передбачаються для використання 
Збройними Силами

227
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02594/08-18 Лист01-32/251
БАЛАБИНСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА
Про вирішення конфліктної ситуації

228
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

02595/08-32 Лист02/124
КП "ВОДОКАНАЛ" 
КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ
Про погодження матеріалів для отримання 
спеціального дозволу на геологічне вивчення та 
видобування підземних вод

229
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02666/08-24 Лист142/01-11
ЗРУ ДСФУ СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про забезпечення молоді житлом

230
29.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Науково-дослідні, проектні інститути та організації

02732/08-21 Лист223
ВАТ НДІ "ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про майно інституту

231
27.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Обласний військовий комісаріат

02700/08-44 Лист274
УРОЧИСТІ ПРОВОДИ ПРИЗОВНИКІВ 09.04.2013
Про участь у заходах

232
01.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Облпрокуратура

02627/28-41 Лист07/2-4305-13
Про надання інформації щодо звернень 
Самойленка Г.В.

233
03.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова
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02628/08-41 Лист19-р
Про звернення директора Запорізької філії ДП 
"Центр сертифікації та експертизи насіння і 
садивного матеріалу! щодо завідувача Вільнянської 
сортодослідної станції Махінько Л.Ф.

234
03.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Облсанепідстанція

02590/08-21 Лист04/532
Про розгляд питання, щодо передачі майна в 
довгострокову оренду

235
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОСПП "Потенціал"

02512/08-22 Лист43-ф
Про участь у роботі конкурсного комітету з 
визначення перевізників представника ОСПП 
"Потенціал"

236
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

02661/08-22 Листб/н
ПАТ "АЗМОЛ"
Про ситуацію на підприємстві

237
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02662/08-27 Лист45
ЗОГО АСОЦІАЦІЯ ПОШУКОВИХ ЗАГОНІВ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про лист Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій від 28.02.2013 № 
01-03-25/874

238
18.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02674/08-28 Лист27-03/01-13
ГО "ДІАБЕТИК"
Про проведення 05.04.2013 "Дня Діабету 2013"

239
27.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02678/08-21 Лист45-ф
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ 
РОБОТОДАВЦІВ
Про проект плану створення інвестиційного фонду

240
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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02721/08-28 Лист43
УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ 
КОМУНАРСЬКОГО Р-НУ
Про скорочення військового госпіталю

241
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02736/08-27 Лист125/4
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнської естафети пам`яті 
"Слава визволителям України"

242
29.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02740/08-38 Листб/н
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КЛУБ ВЛАСНИКІВ НІМЕЦЬКОЇ 
ОВЧАРКИ
Про надання допомоги в проведенні змагань 
25.05.2013

243
05.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Учбові заклади

02675/08-32 Лист35-101/1115
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про оформлення права користування земельною 
ділянкою

244
20.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закарпатська ОДА

02462/08-23 Лист06-37/882
Про участь у роботі Форуму 12.04.2013

245
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Харківська ОДА

02443/08-33 Лист01-55/2264
Про виставкові заходи в Харківській області

246
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

02423/08-15 Лист02-01/882
Про призначення Запорожченка А. Г.

247
30.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
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

02436/08-15 Лист03-01/690
Про проведення засідання Комітету з економічних 
реформ (02.04.2013)

248
01.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

02553/08-15 Лист02-01/917
(С.ЛЬОВОЧКІН) Про зняття з контролю підп.9 п.2  
Доручення Президента України від 15.03.2012 № 
1-1/600

249
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

02704/08-15 Лист02-01/931
(С.Льовочкін) Про виконання Рішення Ради 
Регіонів від 24.05.2012 № 1-1/1465

250
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02716/08-15 Лист04-01/392
(С.Ларін) Про надання інформації щодо центрів 
надання адміністративних послуг та відкритих 
дозвільних центрів

251
05.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Президент України

02430/08-02 Розпорядження137/2013-рп
Про призначення С. Джугана головою Василівської 
РДА Запорізької обл.

252
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02431/08-02 Розпорядження136/2013-рп
Про призначення Є.Лобцова головою 
Мелітопольської РДА Запорізької обл.

253
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02432/08-02 Розпорядження114/2013-рп
Про звільнення С.Грачова з посади голови 
Василівської РДА Запорізької обл.

254
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02606/08-08 Рішення Ради регіонів1-1/740
Про державну політику щодо місцевого 
самоврядування та соціально-економічний 
розвиток територій

255
02.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація

02657/08-24 Лист0330/01-01-26
Про включення до переліку об`єктів

256
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

34



№
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

02723/08-20 Лист01-01-27/0325
Про фінансування за рахунок коштів обласного 
бюджету

257
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

02534/08-37 Лист01-15/0460
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Топчій М.Н.

258
29.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

02535/08-37 Лист01-15/0368
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Куріпко Л.Ю.

259
26.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

02478/08-34 Лист01-01-27/0340
Про ситуацію з підтопленням грунтовими водами

260
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02487/08-34 Лист01-01-27/0103
Про ситуацію з підтопленням грунтовими водами

261
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02514/08-34 Лист01-01-27/0354
Про ситуацію з підтопленням грунтовими водами

262
02.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

02477/08-20 Лист01-16/0268
Про реєстрацію бюджетних зобов`язань

263
27.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

02515/08-37 Лист03-02/19-к
Про відзначення працівників Мелітопольського 
району

264
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

35



№
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

02658/08-36 Лист03-12/0201
Про погодження призначення Шульги І.А.

265
02.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

02719/08-36 Лист01-01-16/0305
Про погодження на звільнення у порядку 
переведення Герасименко В.В.

266
01.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

02473/08-20 Лист01-20/0493
Про зауваження до проекту Закону України "Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України"

267
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

02500/08-22 Лист01-22/0498
Про поновлення автобусного маршруту на 
перевезення пасажирів

268
26.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

02447/08-36 Лист01-07/0192
Про видачу грошової винагороди Карнаух Н.М.

269
26.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

02504/08-22 Лист01-15/0185
Про забезпечення населення скрапленим газом

270
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

02679/08-22 Лист01-11/0395
Про перевезення пасажирів

271
02.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Кам'янсько_Дніпровська райрада

02542/08-23 Лист01/93
Про інформаційний матеріал щодо представника 
Пересувної механізованої колони №128

272
12.02.2013від

№
від 03.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

36



№
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

02455/08-32 Лист367
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розробку проекту землеустрою

273
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02456/08-32 Лист01-24/58
ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розробку проекту землеустрою

274
20.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02460/08-32 Лист01-36/99
ВОЛОДИМИРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розробку проекту землеустрою

275
18.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02461/08-32 Лист01/08-94
НОВОМИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розробку проекту землеустрою

276
28.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02501/08-22 Лист363
СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання щодо підвозу дітей, які 
навчаються в школах за межами Семенівської 
сільської ради

277
22.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

02722/08-32 Лист02-07/289
ЛУНАЧАРСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО 
Р-НУ
Про внесення змін до проекту

278
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент агропромислового розвитку

02536/08-37 Доповідна записка
Про присвоєння почесного звання "Заслужений 
працівник с/г" Собурю В.В.(Тарасов)

279
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

02450/08-37 Лист01-02-23/531
Про відзначення медаллю Соколенка Г.О.

280
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Управління містобудування та архітектури

37



№
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

02451/08-36 Лист04-13/059
Про погодження звільнення Тіткової О.В.

281
01.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління земельних ресурсів

02592/08-32 Лист09-05-08/1823
Про вирішення питання, що виникло з проведенням 
робіт з нормативно грошової оцінки земель села 
Хортиця

282
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02724/08-36 Лист09-07-08/1855
Про погодження кадрового резерву

283
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області

02655/08-35 Лист2507/04
Про пенсійне забезпечення Гуменюка Ю.В.

284
25.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Головне управління статистики

02726/08-19 Лист11-03-08/66
Про подання звітності щодо державного 
статистичного спостереження за ф 9-ЗЕЗ "Звіт про 
експорт (імпорт) послуг"

285
01.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

02539/08-28 Лист08-04-15-15/235
Про результати ревізії КУ "Запорізька обласна 
клінічна лікарня" ЗОР

286
29.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Дніпровська екологічна прокуратура

02445/08-41 Лист07/1/4-249-вих-1
ДНІПРОВСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації

287
27.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інспекція праці у Запорізькій області

02448/08-35 Лист01-06/1561
Про надання плану перевірок на квітень 2013 року

288
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

38



№
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

02458/08-32 Лист1449
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАП.ОБЛ,
Про розгляд звернення щодо дій комісії 
Михайлівської РДА

289
20.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02543/08-32 Лист
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Клопотання від 20.03.2013 №45 про приведення у 
відповідність до вимог чинного земельного 
законодавства рішення голови Вільнянської 
райдержадміністрації від 30.11.2009 №1320

290
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02544/08-32 Лист
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Клопотання від 27.03.2012 №51 про приведення у 
відповідність до вимог чинного земельного 
законодавства розпорядження голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
13.07.2013 №299

291
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02545/08-32 Лист
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Клопотання від 27.03.2012 №50 про приведення у 
відповідність до вимог чинного земельного 
законодавства розпорядження голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
23.07.2012 №311

292
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ паперовий паперова

02546/08-32 Лист
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Клопотання від 27.03.2012 №49 про приведення у 
відповідність до вимог чинного земельного 
законодавства розпорядження голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
13.07.2013 №300

293
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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02547/08-32 Лист
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Клопотання від 27.03.2012 №48 про приведення у 
відповідність до вимог чинного земельного 
законодавства розпорядження голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
23.07.2012 №310

294
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02548/08-32 Лист
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Клопотання від 27.03.2012 №47 про приведення у 
відповідність до вимог чинного земельного 
законодавства розпорядження голови 
Кам`янсько-Дніпровської райдержадміністрації від 
04.01.2012 №4

295
03.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02583/08-28 Лист377/2/01-02-13
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про усунення виявлених порушень після перевірок 
ДС 

296
26.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

02593/08-32 Лист1043
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про розгляд звернення щодо порушення 
земельного законодавства особами ТОВ 
"Розумівське-Агро" і ТОВ "Інтер"

297
26.02.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

02668/08-21 Лист3153-11/23
ВІДДІЛ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ, 
МИКОЛАЇВСЬКІЙ ТА ОДЕСЬКІЙ ОБЛ.
Про організацію проведення семінарів

298
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

02727/08-22 Лист22/1193
БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про приведення причалів та місць утримання 
маломірних плавзасобів до належного стану

299
27.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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02728/08-45 Лист3153-11/22
ВІДДІЛ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАПОР.ОБЛ.
Про співробітництво

300
03.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

02588/08-34 Лист02-11-02438
Про створення комісії з подальшого використання 
об`єктів цивільної оборони

301
01.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

02434/08-21 Лист2301/01-2174
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання адміністративних послуг ДМС

302
28.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Управління внутрішніх справ

02480/08-25 Лист5/1074
Про включення до складу міжвідомчої робочої 
групи з перевірки додержання законодавства у 
сфері державних закупівель Стоячко В.К.

303
29.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Управління ДАІ

02630/08-22 Лист10/2-201
Про перевірку пасажирських перевізників

304
03.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління Служби безпеки України

02556/08-49 Лист59/20-1463дск
Про підготовку та проведення командно-штабного 
навчання

305
27.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

02659/08-22 Лист
Про проект Правил користування маломірними 
суднами на водних об`єктах у Запорізькій області

306
20.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
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02439/08-28 Лист01.04/05
Про участь у засіданні конкурсної комісії

307
01.04.2013від

№
від 01.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

02664/08-21 Лист2444/0/20-13
Про порядок видачі дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

308
21.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба інтелектуальної власності України

02620/08-26 Лист3-7/2478
Про створення Координаційної ради по боротьбі з 
порушеннями прав інтелектуальної власності

309
29.03.2013від

№
від 04.04.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

02421/08-34 Лист03-1769/163
Про погодження проекту постанови КМУ

310
29.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02422/08-34 Лист03-1699/164
Про погодження проекту постанови КМУ

311
28.03.2013від

№
від 01.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02466/08-34 Лист03-1668/161
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Положення про єдину державну 
систему цивільного захисту" 

312
27.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02467/08-34 Лист03-1669/161
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку підготовки до дій за 
призначенням органів управління та сил цивільного 
захисту" 

313
27.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02483/08-34 Лист01-1479/9622
Про надання пропозицій щодо внесення змін до 
Кодексу цивільного захисту України

314
21.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

42



№
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

02484/08-49 Лист03-33/161дск
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
внесення змін до постанови КМУ від 29.10.2003р. 
№ 1695

315
27.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

02498/08-22 Лист02-1896/19
Про проведення цільової перевірки ДП 
"Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" з 
16.04-18.04.2013

316
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

02524/08-33 Лист1085-07/13
Про запрошення на презентацію результатів 
дослідження інвестиційної привабливості регіонів 
(04.04.2013)

317
01.04.2013від

№
від 02.04.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

02731/08-28 Лист0886-06/13
Про національний проект "Вчасна допомога"

318
18.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство рибного господарства України

02671/08-23 Наказ82
Про затвердження складу комісії з розгляду заявок 
користувачів на виділення квот для спеціального 
використання водних біоресурсів на водних 
об`єктах загальнодержавного значення

319
13.03.2013від

№
від 05.04.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

02558/08-27 Лист2174/27/4
Про сприяння висвітлення ЗМІ подій, пов`язаних із 
життям та діяльністю О.Довженка

320
02.04.2013від

№
від 03.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

02559/08-27 Лист1915/27/4
Про надання інформації на виконання Плану 
заходів на 2013 рік із запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів

321
26.03.2013від

№
від 03.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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02629/08-27 Лист2265/27/5
Про створення  на офіційному інтернет-порталі 
окремої сторінки для висвітлення роботи з 
підготовки до відзначення 200-річчя від дня 
народження Т.Шевченка

322
04.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія регулювання електроенергетики України

02511/08-22 Лист2037/14/47-13
Про надання кандидатури до територіальної комісії 
з погашення заборгованості підприємств 
паливно-енергетичного комплексу

323
25.03.2013від

№
від 02.04.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

02714/08-36 Лист63/80/22-13
Про надання інформації щодо кадрової служби

324
04.04.2013від

№
від 05.04.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

02607/08-44 Лист473/7-9-2
Про зняття з контролю Указів Президента України

325
01.04.2013від

№
від 04.04.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

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