
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.07.13 по 05.07.13

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

05346/08-01 Закон України322-VII
Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект 
"Завершення будівництва метрополітену в м. 
Дніпропетровськ") між Україною та Європейським 
банком реконструкції та розвитку

1
05.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05347/08-01 Закон України284-VII
Про внесення зміни до статті 13 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" щодо першочергового безоплатного 
забезпечення санаторно-курортним лікуванням 
інвалідів війни

2
21.05.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05348/08-01 Закон України353-VII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо усунення обмежень у провадженні 
господарської діяльності

3
20.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05349/08-01 Закон України324-VII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Російської Федерації про 
реадмісію

4
05.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05350/08-01 Закон України325-VII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Королівства Норвегія про 
співробітництво у сфері ядерної і радіаційної 
безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської 
атомної електростанції та перетворення об`єкта 
"Укриття" на екологічно безпечну систему

5
05.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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05351/08-01 Закон України323-VII
Про ратифікацію Договору між Україною та 
Об`єднаними Арабськими Еміратами про видачу 
правопорушників

6
05.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

05352/08-10 Депутатське звернення04-12/12-267(4)
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З 
ОРГЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ
Про звернення Самойленка В.О. щодо перевірки 
технічного стану будинку по вул. Гудеманка № 38 у 
м. Запоріжжі

7
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Народні депутати України

05331/08-10 Депутатський запит11/10-830
НДУ СИРОТЮК Ю.М.
Про планування і проведення заходів у зв`язку з 
80-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в 
Україні

8
21.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05332/08-10 Депутатський запит11/10-858
НДУ ГРИНЕВИЧ Л.М.
Про недопущення реформування Молочанської 
лікарні

9
21.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05496/08-10 Депутатське звернення115
ПОМІЧНИК-КОНСУЛЬТАНТ НДУ 
БОГУСЛАЄВА В.О.  (Гончаруку П.А.)
Про пасажирські перевезення

10
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Громадські об'єднання

05365/08-27 Лист46
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ДІАСПОРА ЧЕЧЕНСЬКОГО НАРОДУ"
Про проведення заходу "День культури 
чеченського народу в Дніпропетровській області"

11
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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05407/08-24 Лист29/06/13
ГО "СПІЛЬНА СПРАВА-РІДНИЙ КРАЙ"
Про вирішення ситуації з дитячим майданчиком

12
29.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Закордонні організації та фірми

05480/08-28 Листао 06/20/2013
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Про пілотний проект в секторі охорони здоров`я

13
03.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Інші кореспонденти

05354/08-36 Лист03/1-5-13/1-493
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Про стажування Бурко О.М.

14
29.05.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05392/08-27 Лист233/260
ГОЛОВНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗВОДУ 
ПАМ`ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Про фінансування матеріалів Зводу 

15
25.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05400/08-22 Лист329
АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про проведення тренувальних заїздів на аеродромі 
в с. Широке

16
25.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05425/08-22 Лист134/СЕО
ДП "СІМЕНС УКРАЇНА"
Про проведення зустрічі

17
27.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05436/08-36 Лист8-42/2532
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО 
ЗВ`ЯЗКУ
Про укладання контракту з Лукашем М.І.

18
14.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05445/08-18 Лист6-129/13-105
ПРЕДСТАВНИК УПОВНОВАЖЕНОГО ВРУ З 
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про моніторинг дотримання законодавства щодо 
захисту персональних даних

19
25.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

3



№
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Джерело  інформації 
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05470/08-22 Лист293/31м
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
КРУГЛИЙ СТІЛ 10.07.2013
Про участь у засіданні круглого столу

20
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05563/08-28 Лист2013/7/4-11
ПРЕДСТАПВНИЦТВО СВІТОВОГО БАНКУ В 
УКРАЇНІ, БІЛОРУСІ ТА МОЛДОВІ
СЕМІН 09.07.2013
Про участь у семінарі

21
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Партії та громадські організації

05474/08-31 Лист01-159/13
СПІЛКА ВЕРМЕН УКРАЇНИ
КОНФЕРЕНЦІЯ 12.07.2013
Про участь у конференції

22
21.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05358/08-45 Лист1092
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 26.06.2013

23
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05359/08-45 Лист1085
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 25.06.2013

24
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05388/08-45 Лист1100
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 27.06.2013

25
29.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05389/08-45 Лист1103
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет з 28.06-30.06.2013

26
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05471/08-45 Лист1113
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 24-30.06.2013

27
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

4



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05472/08-45 Лист1116
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 01.07.2013

28
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05508/08-45 Лист1124
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 02.07.2013

29
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05543/08-45 Лист1133
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 03.07.2013

30
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05334/08-04 Витяг з протоколуВП 41
(М.Азаров) 7.1. Рішення з окремих питань щодо 
перевірки економічної обгрунтованості тарифів на 
житлово-комунальні послуги

31
19.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05335/08-03 Постанова444
Про затвердження Порядку здійснення навчання 
населення у надзвичайних ситуаціях

32
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05336/08-03 Постанова443
Про затвердження Порядку підготовки до дій за 
призначенням органів управління та сил цивільного 
захисту

33
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05337/08-09 Доручення24354/3/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України  "Про проведення у 2014 році в Україні 
Року учасників бойових дій на території інших 
держав"

34
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05338/08-09 Доручення25884/1/1-13
(Ю.Аністратенко) до депутатського запиту НДУ 
ТОМЕНКА М.В.
Про видачу дозволів на проведення археологічних 
розкопок на території ЦУкраїни

35
29.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

5



№
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05339/08-09 Доручення24746/1/1-13
(М.Азаров) до листа Комітету ВРУ з питань 
культури і духовності
Про Рекомендації Комітетських слухань від 
21.05.2013 "Підготовка до відзначення 200-річчя 
від дня народження Т.Г.Шевченка: стан, проблеми, 
пропозиції"

36
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05340/08-09 Доручення25620/0/1-13
(М.Азаров) Про забезпечення безпеки населення, 
населених пунктів та відповідної інфраструктури 
поблизу арсеналів, баз і складів, військових частин, 
закладів та установ, держпідприємств, де 
зберігаються озброєння, ракети і боєприпаси, 
вибухові речовини

37
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

05341/08-09 Доручення26057/0/1-13
(О.Вілкул) Про підготовку проектів, направлених 
на зменшення споживання природного газу

38
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05342/08-09 Доручення8598/11/1-13
(М.Азаров) Про підготовку і відзначення 17-ї 
річниці Конституції України

39
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05343/08-09 Доручення23096/1-13
(С.Арбузов) Про вжиття заходів щодо підвищення 
рівня життя ветеранів війни

40
11.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05344/08-09 Доручення24973/1/1-13
(М.Азаров) Про виділення додаткових коштів для 
Запорізького обласного перинатального центру

41
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05345/08-09 Доручення24355/1/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України "Про річні національні програми 
співробітництва Україна - НАТО"

42
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

6



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05459/08-04 Протокол селекторної 
наради

26560/0/1-13
(О.Вілкул) Про результати селекторної наради з 
питань виконання соціальних ініціатив Президента 
України щодо забезпечення доступу кожній дитині 
до дошкільної освіти, підготовки загальноосвітніх 
навчальних закладів до 2013/2014 навчального 
року та їх роботи в осінньо-зимовий період

43
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05460/08-04 Протокол наради 
(засідання)

26550/0/1-13
(О.Вілкул)  Протокол оперативної наради  від 
01.07.2013

44
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05462/08-09 Доручення26028/1/1-13
(С.Камишев) до листа НДУ Геращенко І.В.
Про перешкоджання ГО з боку запорізької влади у 
проведенні просвітницької акції "Вуличні 
євроуніверситети"

45
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05463/08-09 Доручення21293/1/1-13
(О.Вілкул) Про оновлення комунальної техніки

46
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05464/08-09 Доручення22322/1/1-13
(О.Вілкул) Про результати оцінки діяльності Ради 
міністрів АР Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міськдержадміністрацій за 
січень-березень 2013 року

47
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05465/08-09 Доручення25595/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про посилення фінансової 
підтримки діяльності ветеранських організацій

48
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05466/08-09 Доручення26804/0/1-13
(М.Азаров) НАРАДА 09.07.2013
Про участь у нараді

49
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05502/08-09 Доручення26523/1/1-13
(М.Азаров) Про спалах гострої кишкової інфекції в 
ДНЗ № 455 Дніпровського р-ну м. Києва

50
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

7



№
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

05503/08-09 Доручення26625/0/1-13
(Ю.Бойко) Про результати апаратної наради від 
01.07.2013

51
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05504/08-04 Протокол26543/0/1-13
(О.Вілкул) Про засідання Держкомісії з питань ТЕБ 
та НС від 19.06.2013

52
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05518/08-09 Доручення26804/2/1-13
(О.Вілкул) Про надання інформації щодо стану 
реалізації на регіональному рівні Державної 
програми активізації розвитку економіки

53
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05526/08-03 Постанова458
Про внесення змін до постанови КМУ від 
28.01.2009 № 41

54
26.06.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05527/08-04 Витяг з протоколуВП 42
(М.Азаров) 7.4. Рішення з окремих питань щодо 
підготовки дошкільних, загальноосвітніх 
навчальних закладів, закладів охорони здоров`я та 
соцзахисту до стабільної роботи в осінньо-зимовий 
період 2013/14 роки

55
26.06.2013від

№
від 05.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05528/08-04 Витяг з протоколуВП 42
(М.Азаров) 7.5. Рішення з окремих питань щодо 
своєчасного перерахунку коштів

56
26.06.2013від

№
від 05.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05529/08-04 Протокольне рішення26865/0/1-13
(О.Вілкул) Про результати зустрічі з 
представниками земляцьких об`єднань України у м. 
Києві 31.05.2013

57
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05530/08-04 Протокол26830/0/1-13
(О.Вілкул) Про засідання міжвідомчової робочої 
групи з питань модернізації єдиної державної 
системи цивільного захисту

58
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ 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

05531/08-09 Доручення25331/1/1-13
(М.Азаров) До протокольного рішення від 
11.06.2013 за результатами засідання Комітету з 
економічних реформ щодо стану виконання 
пріоритетних завдань модернізації соціальної 
сфери та соціальних ініціатив Президента України

59
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05532/08-09 Доручення25778/1/1-13
План організації виконання розпорядження 
Президента України "Про відзначення 25-річчя 
організаційного об'єднання громадського руху 
колишніх малолітніх в'язнів нацизму"

60
06.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05533/08-09 Доручення17940/3/1-13
(О.Вілкул) Про будівництво спортивних споруд у 
закладах освіти

61
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05536/08-49 Доручення1009/1/1-13ДСК
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (17-23.03.2013)

62
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05540/08-23 Лист37-13-1-11/1311
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 09.07.2013
Про проведення жнив та цінову ситуацію на 
зерновому ринку

63
05.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05541/08-23 Лист37-32-1-11/1257
Про недопущення необгрунтованого зростання цін 
на цукор

64
27.06.2013від

№
від 05.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05495/08-32 Лист9902/12/10-13
Про регіональну доповідь про стан навколишнього 
природного середовища

65
26.06.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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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

05323/08-33 Лист3922-06/22635-0
Про підготовку інвестиційних проектів у 
пріоритетних галузях економіки

66
01.07.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

05324/08-33 Листб/н
НАРАДА 04.07.2013
Про участь у нараді

67
01.07.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05363/08-36 Лист2202-13/22254-0
Про призначення Говорова О.В.

68
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05364/08-27 Лист2103-10/22483-0
Про передплату журналу "Економіка України"

69
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05372/08-21 Лист3221-06/22035-0
Про перелік державних підприємств, що 
підлягають перетворенню у державні акціонерні 
товариства

70
21.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05373/08-21 Лист3201-06/22037-0
Про надання інформації щодо стану сплати 
дивідендів

71
21.07.2013від

№
від 01.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05413/08-33 Лист3922-06/22665-0
Про пілотну апробацію методичних рекомендацій

72
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05547/08-44 Лист2721-14/23168-0
Про надання розрахунків щодо фінансування 
заходів мобілізаційної підготовки 

73
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

05409/08-22 Лист71/9/25/10-13
НАРАДА 05.07.2013
Про участь у нараді

74
27.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05538/08-22 Лист3745/25/14-13
Про надання інформації щодо оновлення парку 
трамваїв і тролейбусів

75
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05558/08-22 Лист3538/08/14-13
Про рішення Колегії Мінінфраструктури від 
05.04.2013 № 7

76
20.06.2013від

№
від 05.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури

05418/08-38 Лист476/24/15-13
Про діяльність Громадської ради при 
облдержадміністрації

77
21.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05513/08-27 Лист24/7-2/25-13
Про відзначення 120-річчя з дня народження 
Василя Василька

78
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05537/08-31 Лист548/67-13
Про надання інформації щодо діяльності релігійної 
громади "Благая Весть"

79
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05322/08-24 Лист7/9-9954
Про виконання Загальнодержавної цільової 
програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки

80
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05368/08-24 Лист7/20-9722
Про створення постійно діючих робочих груп

81
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05375/08-24 Лист7/9-9977
Про надання інформації щодо використання коштів 
субвенції на капітальний ремонт систем 
централізованого водопостачання та 
водовідведення

82
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05408/08-21 Лист7/20-10032
Про тариф на житлово-комунальні послуги у 
Запорізькій області

83
27.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05417/08-24 Лист7/10-7671
Про проведення моніторингу стану 
житлово-комунального господарства у регіонах 

84
20.05.2013від

№
від 02.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05469/08-24 Лист7/6-10132
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 05.07.2013
Про участь у селекторній нараді

85
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05489/08-24 Лист7/20-10175
Про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги

86
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05326/08-35 Лист430/0/15-13/13
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 05.07.2013
Про стан погашення заборгованості із заробітної 
плати

87
27.07.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05367/08-35 Лист415/0/15-13/025
Про протокольне рішення, за результатами 
Всеукраїнської селекторної наради, яка відбулася 
07.06.2013

88
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05370/08-35 Лист6922/0/14-13/014
Про надання інформації щодо кількості повнолітніх 
недієздатних осіб та окремо осіб, дієздатність яких 
обмежена

89
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05384/08-35 Лист6964/0/14-13/014
Про копію наказу Мінсоцполітики від 25.06.2013 
№375

90
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05398/08-30 Лист407/0/15-13/57
Про усиновлення

91
21.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

05399/08-35 Лист410/0/15-13/19
Про своєчасність проведення заходів, пов`язаних з 
наданням державної допомоги

92
21.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05401/08-20 Лист3030/0/10-13/13
Про надання інформації щодо несвоєчасних 
перерахунків Казначейством коштів на виплату 
заробітної плати працівникам бюджетних установ

93
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05525/08-35 Лист449/0/15-13/56
Про надання інформації щодо виконання пп.1.1; 
1.2; 1.3; 2.1; 2.2  протокольного рішення, за 
результатами Всеукраїнської селекторної наради, 
яка відбулася 07.06.2013

94
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05366/08-49 Лист31-04110-11-5/1
Про розрахунки граничних обсягів видатків та 
надання кредитів на 2014 рік

95
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05420/08-32 Лист31-08210-13-21/
Про зарахування коштів

96
07.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Міністерство юстиції

05371/08-45 Лист5540-0-4-13/7.1
Про надання пропозицій щодо проектів 
законодавчих актів 

97
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

05485/08-22 Лист04-3925/27
Про стан освоєння субвенції

98
26.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05514/08-22 Лист01-4106/27
Про внесення змін до переліку об`єктів

99
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05406/08-37 Лист09058/02-16/01
Про нагородження Черниша І.Г.

100
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05479/08-32 Лист06521/02-20/03
Про дотримання Концерном "Міські теплові 
мережі" природоохоронного законодавства

101
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

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

Форма зберігання 
документа

05498/08-24 Лист01/02-23/02088
Про дії Держслужби України з питань захисту 
персональних даних

102
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05499/08-32 Лист01.01-17/1960
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ У НАУКИ, МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ
Про повторний розгляд кошторисної документації

103
01.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада

05454/08-35 Лист01-4064/26
Про погашення заборгованості по заробітній платі

104
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька міська рада

05447/08-21 Лист01-02-29/02054
Про видділення приміщення для Центру надання 
адміністративних послуг

105
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05448/08-22 Лист03/02-29/02049
Про сприяння у вирішенні питання передачі до 
державної власності автодороги М-18

106
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Токмацька міська рада

05432/08-37 Лист1590/21-30
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Височин Л.В.

107
07.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05490/08-20 Лист1874/21-15
Про ситуацію зі здійсненням оплати платежів

108
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

14



№
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

05325/08-10 Депутатське звернення27
ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
"ВО "БАТЬКІВЩИНА" В ОБЛРАДІ"
Про затримку з виплати коштів для надання 
матеріальної допомоги

109
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Обласна рада

05475/08-17 Лист17-Л-227-1
Про звернення Тернівського сільського голови 
Вільнянського р-ну щодо виділення коштів

110
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05554/08-17 Лист01-26/0517
Про пропозиції щодо реалізації рішення Ради 
регіонів при Президентові України

111
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"

05378/08-22 Лист002-02/4833
Про забезпечення супроводу 

112
01.07.2013від

№
від 01.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"

05488/08-32 Лист36/7-108
Про затвердження лімітів на утворення відходів на 
2014 рік

113
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ВАТ "Український графіт"

05355/08-37 Лист13/3013
Про нагородження Сасіна О.А. (інші)

114
20.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05356/08-37 Лист13/3011
Про нагородження Курносової З.І.

115
20.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05357/08-37 Лист13/3012
Про нагородження Лобань Ю.О., Кирилової Л.К.

116
20.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

15



№
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

05443/08-29 Лист112
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Про сприяння у проведенні військово-спортивних 
змагань

117
26.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

ДП "Бердянський морський торговельний порт"

05501/08-22 Лист12-3-17А-373
Про наявність вантажів, що знаходяться на 
зберіганні понад установлені терміни станом на 
01.07.2013

118
01.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізька ДРЕС

05522/08-22 ЛистАДП/1336
Про реконструкцію автодорожнього переїзду 

119
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

05380/08-33 Лист325/11.06
ТОВ "ПРОМІНВЕСТ-КАПІТАЛ"
Про проведення онлайн конференції

120
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05394/08-22 Лист346
КП "КОМУНСЕРВІС"
Про затвердження на засіданні комісії погашення 
заборгованості з податку на додану вартість станом 
на 01.07.2013

121
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05395/08-22 Лист56/2151
ПАТ "АЗОВСЬКІ МАСТИЛА І ОЛИВИ"
Про виведення ПАТ "АЗМОЛ" з "Графіку 
переведення підприємств на резервні види палива 
протягом опалювального періоду 2013/2014 рр."

122
27.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05426/08-32 Лист3/01-296
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Про отримання висновку за матеріалами 
оголошення

123
20.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

16



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05427/08-32 Лист3678/06
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Про оформлення права постійного користування 
земельною ділянкою

124
26.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05435/08-22 Лист1428
КП "ВОДОКАНАЛ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ
Про розгляд на комісії проведення 
взаєморозрахунків по погашенню заборгованості за 
спожиту електроенергію

125
02.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05438/08-22 Лист06/287
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про узгодження довідки про обсяг скрапленого 
газу 

126
02.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05440/08-32 Лист428
ДП "ПОЛОГІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про скасування розпорядження голови 
Куйбишевської РДА від 08.06.2010 №262

127
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05456/08-32 Лист297
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ШПАЛ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів на 2013 рік

128
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05483/08-22 Лист63
ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ 
"ГРАНД-АВТО"
Про включення до рухомого складу автобусів 

129
25.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05517/08-32 Лист11
ТОВ "МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО"
Про надання погодження на користування 
мисливськими угіддями

130
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05520/08-22 Лист33
ТОВ "Т.М.К."
Про обстеження промислового майданчика

131
03.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05521/08-32 Лист01-17/2799
ЗАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
КОМБІНАТ"
Про переоформлення акта гірничого відводу для 
Запорізького річкового порту

132
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05549/08-22 Лист142
ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

133
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05550/08-22 Лист141
ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ
Про проведення обстеження промислового 
майданчика

134
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05556/08-32 Лист105
ТОВ "УКРЛАН"
Про перенесення перевірки

135
02.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05560/08-22 Лист369
ТОВ "ГЛОБАЛ"
Про проведення повторного обстеження 
промислового майданчика

136
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05564/08-22 Лист20-000/45
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРІВ"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

137
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші кореспонденти

05353/08-22 Листб/н
ПП "ТРАНЗИТ"
Про відмову щодо участі у конкурсі

138
01.07.2013від

№
від 01.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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Джерело  інформації 
(адресат)
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05385/08-32 Лист47-8/55
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про погодження надання спецдозволу на 
користування надрами

139
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05396/08-35 Лист33
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД ПРАВОВОГО 
ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВА`ЯЗАНИХ ЗАГИБЛИХ У 
МИРНИЙ ЧАС
Про виділення путівок

140
28.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05402/08-24 Лист01/35-491
НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ НР ЦЕНТР-ІНТЕРНАТ 
"ПАРОСТОК" ЗОР
Про завершення будівництва шкільної котельні під 
газ

141
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05437/08-24 Лист01-8/905
КУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ЕКСТРЕНОЇ 
ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
М.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про реконструкцію травматологічного корпусу

142
02.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05484/08-22 Лист1505
ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідки на постачання 
скрапленого газу

143
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05487/08-25 Лист0014
ПП КЛИМЕНКО С.В.
Про надання дозволу на лоточну торгівлю в 
Ленінському районі

144
03.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

05491/08-32 Лист
СЕРДЮКОВА О.В.
Про надання згоди на вилучення та передачу в 
оренду земельної ділянки

145
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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№
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Джерело  інформації 
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05493/08-32 Лист355
БЕРДЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ 
"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДЕМСЛУЖБИ УКРАЇНИ"
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з землеустрою

146
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05561/08-28 Лист04/1000
ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про надання статусів курортам "Кирилівка" та 
"Великий Луг"

147
01.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші об'єднання, обласні організації, установи

05468/08-38 Лист5
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
Про доповнення плану обласних заходів щодо 
проведення консультацій з громадськістю на 2013 
рік новими пунктами

148
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Інші підприємства

05405/08-37 Лист14-1369
ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про нагородження Медведкова В.І. (інші)

149
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Облпрокуратура

05431/08-41 Лист07/1/1-1411/5вих
Про надання переліку діючих, ліквідованих, 
закритих оздоровчих та санаторних закладів, 
розташованих в області

150
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05416/08-18 Лист43
ПРОФСПІЛКА "ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕННОЇ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛАСТІ"
Про систематичне порушення Законів України 
директором-головним лікарем Конаковим С.Ю.

151
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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05516/08-24 Лист190
БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВЕТЕРАНІВ
Про звернення Тележко І.Ф. щодо проведення 
ремонту квартири

152
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05523/08-20 Листб/н
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛОСЕРЕДОК ВГО "СОЮЗ 
ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про виділення коштів

153
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05524/08-32 Лист6
ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
СЕМІНАР-ТРЕНІНГ 24.07.2013

154
01.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05551/08-18 Лист16
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛОСЕРЕДОК ГОІ "СОЮЗ 
ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про вирішення конфліктної ситуації

155
05.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

Підприємства комунальної служби

05430/08-24 Лист57
КП " ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" ТМР
Про погодження розрахунку загальновиробничих 
питомих витрат ПЕР

156
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Суди

05429/08-43 Лист808/3150/13-а/13
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Комоєдова М.П.

157
26.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05565/08-43 Лист0870/2025/12/20
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання додаткових матеріалів

158
05.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Установи культури
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№
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(адресат)
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05481/08-20 Лист400
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про стан виконання робіт на об`єкті незавершеного 
будівництва

159
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Установи охорони здоров'я

05423/08-22 Лист227
КУ "ТМО ОБЛЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЗОР
Про термінову необхідність проведення ТО 
автомобілів

160
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Учбові заклади

05393/08-28 Лист35-01/2455
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ
Про структуру ЗНТУ

161
25.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05442/08-32 Лист35-02/2509
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСІТЕТ
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

162
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Кіровоградська ОДА

05361/08-27 Лист01-32/346/2
Про проведення ІІ Центрально-Українського 
музейно-туристичного фестивалю

163
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05329/08-15 Лист04-01/818
(С.Ларін) Про врегулювання проблемних питань 
надання земельних ділянок

164
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05330/08-15 Лист02-01/1705
(С.Льовочкін) Про зняття з контролю ст.2 Указу 
Президента України від 21.01.2013 № 34/2013

165
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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05333/08-15 Лист04-01/810
(С.Ларін) Про привітання ювілярів (Макашева 
Є.М., Капінус Г.А., Богинич П.Х., Шевченко Г.Ф.)

166
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05377/08-15 Лист04-01/837
СЕМІНАР 05.07.2013
Про реалізацію ініціатив і доручень Глави держави

167
01.07.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05403/08-15 Лист52-01/512
(І.Калінін) Про надання інформації щодо діяльності 
регіональних штабів з питань безпеки та 
правопорядку під час підготовки і відзначення в 
Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі

168
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05458/08-15 Лист04-01/847
(С.Ларін) Про стан реалізації реформи у сфері 
надання адміністративних послуг

169
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05505/08-15 Лист03-01/1627
(І.Акімова) Про надання інформації щодо 
використання спеціалізованих медичних автобусів

170
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05535/08-15 Лист04-01/855
(С.Ларін) Про аналіз результатів діяльності 
регіональних комітетів з економічних реформ

171
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

Президент України

05328/08-08 Доручення1-1/1577
За підсумками робочої поїздки Президента України 
В.Ф.Януковича до Запорізької області

172
27.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05404/08-02 Указ351/2013
Про внесення змін до Положення про Державне 
агентство водних ресурсів України

173
27.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05534/08-02 Указ355/2013
Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Конституції України

174
27.06.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

23



№
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

Василівська райдержадміністрація

05555/08-24 Лист1961/01-30
Про завершення реконструкції очисних споруд

175
02.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05390/08-22 Лист01-07/0841
Про автобусні зупинку

176
26.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Заводська райадміністрація

05494/08-32 Лист1123/01-13
Про належність земельної ділянки по вул. 
Орджонікідзе, 2б

177
27.06.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05552/08-35 Лист01-20/534
Про погашення заборгованості із заробітної плати 
на ПАТ "Запорізький сталепрокатний завод"

178
01.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05473/08-36 Лист104/2013-к
Про погодження призначення Тендітника Л.В.

179
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05519/08-32 Лист02-11/0798
Про відновлення та заве6ршення робіт з 
капремонту будівлі Мар`ївського НВК

180
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05553/08-35 Лист02-15/0800
Про незадовільний стан з виплатою заробітної 
плати на ДП Запорізький Центр льотної підготовки

181
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

05453/08-20 Лист03-12/0407
Про затримки про плат через Держказначейство

182
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

24



№
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

05381/08-20 Лист01-01-16/0545
Про внесення змін до розпорядження голови ОДА 
від 12.04.2013  №181

183
13.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05515/08-36 Лист01-01-16/0601
Про погодження призначення Нечитайло Д.В.

184
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приазовська райдержадміністрація

05433/08-37 Лист01-32/0415
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Бєлкіній Л.Г.

185
07.05.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05542/08-36 Лист01-06/0594
Про погодження стажування Смолянінова І.І.

186
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05412/08-37 Лист01-35/0926
Про нагородження Ніколенко О.В.

187
27.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05507/08-22 Лист01-20/0942
Про внесення змін до переліку об`єктів

188
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05509/08-37 Лист01-36/0941
Про вручення нагороди Лелашову Г.Г.

189
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05492/08-36 Лист01-07/0421
Про погодження звільнення Коблі С.Б.

190
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація

05449/08-23 Лист01-11/0583
Про виплати фізичним особам за утримання 
поголів`я великої рогатої худоби

191
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05450/08-37 Лист01-11/0579
Про передачу державної нагороди Мурмиль З.Г.

192
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
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

Якимівська райдержадміністрація

05446/08-36 Лист01-07/26/0689
Про погодження призначення Глазкової Н.О.

193
25.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів

05386/08-22 Лист181
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про передачу на баланс Токмацькому РЕМ КТП та 
ліній електропередач

194
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05387/08-22 Лист180
ОСТРИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання допомоги щодо не відключення 
об`єктів від постачання електроенергії

195
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05441/08-24 Лист229
НОВГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про розгляд проекту "Капітальний ремонт будівлі 
сільського будинку культури"

196
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05455/08-20 Лист312-01/51
НЕСТЕРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання фінансової допомоги для придбання 
дренажного насосу

197
25.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

05544/08-37 Лист1690/09
Про нагородження Каджаяна В.В.

198
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

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

05411/08-37 Лист679/03-17
Про нагородження Штапаук Т.М.

199
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

26



№
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

Головне управління Міністерства внутрішніх справ в 
Запорізькій області

05410/08-41 Листб/н
Про забезпечення належного правопорядку і 
безпеки відпочиваючих під час курортного сезону

200
02.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05477/08-41 Лист8/5-1025
Про внесення змін до складу робочої групи

201
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05478/08-41 Лист8/5-1024
Про проникнення до насосної станції

202
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05512/08-41 Лист5/1862
Про надання кандидатури до складу робочої групи

203
20.06.2013від

№
від 04.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Державна податкова адміністрація

05476/08-45 Лист208/9/08-01-12-0
Про надання кандидатури до складу колегії ГУ 
Міндоходів у Запорізькій області

204
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05548/08-20 Лист223/9/08-01-16-4
Про надання інформації по підприємствам, 
одержувачам бюджетних коштів

205
04.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

05397/08-20 Лист08-06-15-15/532
Про надання інформації

206
27.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05500/08-45 Лист08-02-15-15/537
Про погодження змін до Плану 
контрольно-ревізійної роботи 

207
01.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Інспекція праці у Запорізькій області

27



№
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

05546/08-35 Лист01-05/3207
Про роботу Інспекції у червні 2013 року

208
05.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05382/08-37 Лист2546
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І 
ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА 
РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ 
ОБЛАСТІ
Про нагородження Червоненко В.В., Євсєєва Д.Ж.

209
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05482/08-45 Лист7/8-1903-06
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО 
АРХІТЕКТОРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
У ЗАПОР.ОБЛ.
Про погодження плану роботи на ІІІ квартал 2013 
року

210
03.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05557/08-44 Лист22/2480
БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про обстеження стану облаштування причалів, 
пунктів базування

211
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання мобілізаційної та оборонної 

роботи, робота митниць
паперовий паперова

Обласне управління лісового та мисливського господарства

05439/08-32 Лист01-08/638
Про скасування розпорядження голови 
Куйбишевської РДА від 08.06.2010 №262

212
02.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Регіональне відділення Фонду державного майна

05451/08-35 Лист02-11-04658
Про надання інформації по ЗАТ "Стептехсервіс" та 
ЗАТ "Бердянський виноробний завод" 

213
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Територіальне відділення Антимонопольного комітету

05422/08-45 Лист03-29.1/03-2712
Про роботу територіального відділення

214
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Територіальне управління Держпромгірнагляду

28



№
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

05545/08-35 Лист07/07-14/1459
Про погодження проведення позапланової 
перевірки

215
03.07.2013від

№
від 05.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

05497/08-36 Лист308/ТО0830-13
Про надання інформації щодо Жука В.М.

216
03.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління держдепартаменту з питань виконання покарань

05424/08-20 Лист1/13-1864
Про виділення коштів

217
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

05428/08-50 Лист155/1
Про перелік документів

218
26.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління Служби безпеки України

05452/08-32 Лист59/14/2774нт
Про впровадження та розміщення ліній для 
сортування побутових відходів

219
27.06.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05467/08-39 Постанова163
Про внесення змін до постанови Центральної 
виборчої комісії від 24 січня 2012 року №11

220
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

05376/08-24 Лист136-29/01-6072
Про дослідження і перевірку у сфері поводження з 
побутовими відходами

221
18.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна екологічна інспекція України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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Форма зберігання 
документа

05360/08-36 Лист4-5-1062
Про погодження звільнення Сиром`ятникова Г.А.

222
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція України з питань захисту прав 
споживачів

05362/08-36 Лист2655-1-5/10
Про призначення Байла В.А.

223
14.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна пенітенціарна служба України

05444/08-41 Лист6/3-3352-Сд/213
Про діяльність спостережних комісій

224
26.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

05486/08-28 Лист04.04-18/604-і
Про ситуацію з ентеровірусними інфекціями

225
02.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

05369/08-21 Лист5541/0/20-13
Про погодження проекту розпорядження КМУ 
"Про схвалення Концепції Загальнодержавної 
програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 роки"

226
21.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій

05374/08-34 Лист02-5819/161
Про повторне погодження проекту постанови КМУ 
"Про затвердження Положення про єдину державну 
систему цивільного захисту"

227
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05383/08-45 Лист68-03/13/5-13
Про Плани робіт Територіальних управлінь 
Держенергоефективності України на 2013 рік

228
20.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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05379/08-28 Лист2066-05/13
Про національний проект "вчасна допога"

229
25.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05419/08-28 Лист2046-05/13
Про надання інформації щодо плану заходів з 
реалізації національного проекту "Нове життя" - 
нова якість охорони материнства та дитинства" 
(нагадування)

230
25.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05421/08-45 Лист2026-07/13
Про розгляд на засіданні колегії питання активізації 
інвестиційної діяльності

231
21.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05457/08-23 Лист2128-05/13
Про національний проект "Зелені ринки"

232
01.07.2013від

№
від 03.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Державне агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України

05391/08-47 Лист1/06-1-639
Про оновлення складу Ради керівників 
регіональних програм інформатизації

233
26.06.2013від

№
від 02.07.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05414/08-27 Лист4214/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів, із підготовки та 
проведення в Україні чемпіонату світу 2013 року з 
художньої гімнастики

234
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05415/08-27 Лист4221/27/4
Про висвітлення в ЗМІ щодо забезпечення 
широкого висвітлення заходів із розв`язання 
проблем людей з інвалідністю

235
01.07.2013від

№
від 02.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05510/08-27 Лист4279/27/4
Про висвітлення в ЗМІ заходів, присвячених Року 
учасників бойових дій на території інших держав

236
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05511/08-27 Лист4278/27/4
Про висвітлення в ЗМІ антикорупційних заходів

237
04.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

Національне агентство України з питань державної служби

05327/08-36 Лист3053/41-13
Про погодження призначення Бамбизової С.І.

238
26.06.2013від

№
від 01.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

05506/08-22 Лист17-368
Про участь у засіданні робочої групи 05.07.2013

239
02.07.2013від

№
від 04.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05559/08-21 Лист10-16-7916
Про формування уповноваженими органами 
управління переліку потенційних об`єктів оренди

240
26.06.2013від

№
від 05.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

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