
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.07.13 по 12.07.13

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

05679/08-01 Постанова342-VII
Про попереднє схвалення законопроекту про 
внесення змін до статті 98 Конституції України

1
20.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05680/08-01 Постанова362-VII
Про відзначення 600-річчя заснування міста 
Кіцмань Чернівецької області

2
21.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05681/08-01 Постанова361-VII
Про відзначення 40-річчя від дня присвоєння місту 
Керчі почесного звання "Місто-Герой"

3
21.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05682/08-01 Постанова360-VII
Про відзначення 75-річчя утворення Луганської 
області

4
21.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05683/08-01 Постанова344-VII
Про відзначення в Україні 25-ї річниці виведення 
радянських військ з Афганістану

5
20.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05684/08-01 Постанова340-VII
Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня 
народження Тараса Григоровича Шевченко

6
19.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05685/08-01 Закон України333-VII
Про внесення зміни до статті 14 Закону України 
"Про екстрену медичну допомогу"

7
18.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Народні депутати України
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05585/08-10 Депутатське звернення25
НДУ КОРИЛЕНКО І.Г.
Про звернення Гераськіна В.С. щодо рівня 
медичного обслуговування в регіоні

8
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05587/08-10 Депутатське звернення197/172
НДУ АЗАРОВ О.
Про звернення Мелітопольської районної ради 
ветеранів щодо надання фінансової допомоги на 
реконструкцію меморіального комплексу "Вотан"

9
03.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05588/08-10 Лист219/2013/226
НДУ ДЗОЗ В.О.
Про звернення Сагань В.В. щодо вирішення 
конфліктної ситуації

10
27.06.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

05686/08-10 Депутатське звернення195
НДУ СУХИЙ Я.М.
Про звернення Орлової Н.В. щодо запису на 
особистій прийом

11
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05721/08-10 Депутатське зверненняВих. 204
НДУ СУХИЙ Я.М.
Про звернення Расторгуєва В.О. щодо запису на 
особистий прийом

12
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник

05570/08-32 Листб/н
КАЛІБЕРДА Н.І.
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

13
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ паперовий паперова

Інші кореспонденти

05566/08-33 Лист404
УНК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ
ФОРУМ 06.09.2013
Про участь у форумі

14
01.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

2
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05576/08-24 Лист411/01-10
ДП "НДІ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА"
Про поточний стан Реєстру аварійно небезпечних 
будівель і споруд

15
02.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05626/08-22 ЛистН-21/279
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію перевезень пільгових категорій 
громадян

16
03.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05634/08-45 Лист03/13-1441.1/13
ДЕРЖАВНА АЗОВСЬКА ЕКОЛОГІЧНА 
ІНСПЕКЦІЯ
Про погодження плану заходів

17
18.06.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05635/08-32 Лист1711/05/19.4
П "УКРАВТОГАЗ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки та надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

18
25.06.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05636/08-32 Лист1792-05/19.4
П "УКРАВТОГАЗ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки та надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

19
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05637/08-32 Лист1712-05/19.4
ДП "УКРАВТОГАЗ"
Про надання в постійне користування земельної 
ділянки та надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою

20
25.06.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05661/08-35 Лист12-11/1463
КРИВОРІЗЬКЕ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Про позапланові заходи державного нагляду

21
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

3



№
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05663/08-20 Лист190-03/4666
ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ 
БАНК УКРАЇНИ"
Про участь Банку у Державній програмі активізації 
розвитку економіки на 2013-2014 роки

22
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05732/08-22 ЛистЕЕ-1223
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
Відокремлений структурний підрозділ 
"Енергозбут"
Про затвердження розрахункового балансу 
споживання електричної потужності

23
08.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05740/08-24 Лист04-01/13
ГО "НАШ ДІМ"
Про створення програми "Ресурсний центр 
сприяння діяльності ОСББ для запровадження 
належних умов створення ОСББ та подальшого їх 
функціонування у м. Запоріжжі"

24
14.06.2013від

№
від 11.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05741/08-22 Листб/н
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ УКРАЇНИ
Про пропозиції перевізників

25
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05755/08-28 Лист363/2013
ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Про набір аспірантів на навчання до 
Дипломатичної академії України при МЗС України 
у 2013/2014 навчальному році

26
09.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05775/08-23 Лист130-9-12/2415
ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ
Про інвестиційні плани перспективних 
інвестиційних проектів у сільськогосподарській 
сфері

27
08.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05776/08-27 Лист1686
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
"СИЛА УКРАЇНИ"
Про благодійний проект "Парк любові"

28
02.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4



№
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Партії та громадські організації

05577/08-35 Лист99
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС БЛАГОДІЙНА 
УКРАЇНА
Про проведення регіонального конкурсу 
"Благодійне Запоріжжя"

29
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

05655/08-45 Лист1143
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 04.07.2013

30
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05656/08-45 Лист1149
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 05.07.2013

31
06.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05657/08-45 Лист1152
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 06-07.07.2013

32
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05658/08-45 Лист1135
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" у червні 2013 року

33
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05671/08-45 Лист1172
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію"  за 8 липня 2013 року

34
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05672/08-45 Лист1168
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" з 1 по 7 липня  2013 року

35
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05687/08-45 Лист1158
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" у 1 півріччі 2013 року

36
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05763/08-45 Лист1177
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 09.07.2013

37
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

5
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05764/08-45 Лист1184
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 10.07.2013

38
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

05591/08-03 Постанова466
Про внесення змін до постанови КМУ від 
01.08.2006 № 1045

39
03.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05592/08-03 Розпорядження478-р
Про затвердження плану заходів з підготовки та 
відзначення 22-ї річниці незалежності України

40
19.06.2013від

№
від 08.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05593/08-09 Доручення15330/25/1-12
(С.Арбузов) Про надання інформації щодо 
формування регіональних ресурсів продовольчого 
зерна

41
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

05594/08-09 Доручення25172/1/1-13
(С.Арбузов) Про результати робочої поїздки до 
Одеської області 30.05.2013

42
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05595/08-09 Доручення25762/1/1-13
(М.Азаров) Про забезпечення дотримання вимог 
законодавства під час розробки та прийняття 
регуляторних актів

43
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05596/08-09 Доручення25778/49/1-12
(Ю.Аністратенко) Про надання земельних ділянок 
для реалізації інвестиційних проектів

44
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05597/08-09 Доручення8887/0/2-13
(Ю.Аністратенко) Про звернення депутатів 
Бердянської райради щодо захисту прав громадян 
на одержані у власність земельні ділянки

45
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05598/08-09 Доручення15160/178/1-10
(Ю.Авксентьєв) Про стан погашення 
заборгованості із заробітної плати

46
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
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

05599/08-09 Доручення26706/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про відзначення в Україні 25-ї 
річниці виведення радянських військ з 
Афганістану"

47
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05617/08-09 Доручення24352/8/1-13
План організації виконання Указу Президента 
України "Про невідкладні заходи щодо 
прискорення здійснення економічних реформ"

48
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05618/08-09 Доручення26708/1/1-13
(М.Азаров) Про підготовку та відзначення 
200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

49
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05619/08-09 Доручення26286/1/1-13
(М.Азаров) За підсумками робочої поїздки 
Президента України В.Ф.Януковича до Запорізької 
області 

50
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05620/08-09 Доручення21862/114/1-12
(Ю.Аністратенко) Про забезпечення адміністрації 
Приазовського  національного природного парку 
приміщенням

51
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ паперовий паперова

05621/08-09 Доручення24225/1/1-13
(О.Вілкул) Про  обстеження дитячих і спортивних 
майданчиків

52
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05622/08-04 Протокол наради 
(засідання)

27481/0/1-13
(М. Азаров) Про стан  підготовки проектів 
соціально-економічного розвитку, інвестиційних, 
інноваційних та інших інфраструктурних проектів, 
для реалізації яких залучатимуться кошти під 
державні гарантії

53
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05674/08-09 Доручення11300/2386/1-12
(Ю.Бойко) Про складання переліку споживачів та 
їх обладнання, для яких має бути встановлена  
екологічна броня електропостачання

54
04.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
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

05675/08-09 Доручення50391/5/1-12
(К.Грищенко) Про розробку проекту 
Загальнодержавної цільової соціальної програми 
розвитку шахів "Інтелект нації" на 2013-2020рр.

55
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05676/08-09 Доручення27627/0/1-13
(О.Вілкул) Про ефективне використання коштів 
державного фонду регіонального розвитку

56
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05698/08-49 Доручення1043/1/1-13-ДС
(М.Азаров) Про поточні проблеми економічного 
сектору держави (24-30.03.2013)

57
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05714/08-09 Доручення26588/1/1-13
(С.Арбузов)  До депутатського звернення Кальцева 
С.Ф.
Про проект концепції Державної цільової 
соціальної програми будівництва житлових 
будинків у селищі Павло-Кічкас

58
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05715/08-09 Доручення26813/2/1-13
(Ю.Аністратенко) Про проведення  щорічного 
"Міжнародного спортивно-патріотичного 
фестивалю "Козацька регата""

59
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05716/08-09 Доручення25331/4/1-13
(О.Вілкул) Про ремонт автомобільних доріг та їх 
підготовку до осінньо-зимового періоду 2013-2014 
років

60
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05717/08-09 Доручення21862/115/1-12
(Ю.Аністратенко) Про погашення кредиторської 
заборгованості з ремонту покрівлі Музею історії 
запорізького козацтва

61
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

8



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05718/08-03 Постанова482
Про внесення змін до переліку певних дій щодо 
провадження господарської діяльності або видів 
господарської діяльності, які не можуть 
провадитися на підставі декларації відповідальності 
матеріально-технічної бази суб`єкта 
господарювання вимогам законодавства

62
26.06.2013від

№
від 11.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05719/08-09 Доручення24214/1/1-13
(М.Азаров) до листа Комітету ВРУ з питань науки і 
освіти
Про участь центральних та регіональних органів 
виконавчої влади, об`єднань роботодавців у 
формуванні трудового потенціалу держави та 
професійній підготовці кваліфікованих робітників 
для сучасної економіки України 

63
08.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05746/08-03 Розпорядження494-р
Про підготовку підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, житло- 
комунального господарства та об`єктів соціальної 
сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий 
період 2013/2014 року

64
26.06.2013від

№
від 12.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05747/08-03 Розпорядження492-р
Про затвердження плану заходів щодо 
розроблення, впровадження і функціонування 
системи управління якістю, екологічного 
управління та інших систем управління

65
19.06.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05748/08-04 Протокол наради 
(засідання)

28275/0/1-13
(М.Азаров) Про підготовку до відзначення 
1025-річчя хрещення Київської Русі

66
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05749/08-09 Доручення27033/1/1-13
(М.Азаров) До листа НДУ Зубчевського О.П.
Про звернення депутатів Чернігівської райради 
щодо стану автомобільних доріг загального 
користування в районі

67
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

9



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05750/08-09 Доручення27329/1/1-13
(М.Азаров) До депутатського звернення НДУ 
Бандурова В.В.
Про звернення мешканців с. Велика Знам`янка 
Кам`янсько-Дніпровського р-ну щодо  виділення 
(розпаювання)  земельних паїв 

68
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05751/08-09 Доручення27812/1/1-13
(Ю.Авксєнтьєв)
Про стан соціально-трудових відносин, 
колективних трудових спорів

69
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ паперовий паперова

05752/08-09 Доручення26864/1/1-13
(Ю.Авксєнтьєв) Про чисельність працюючих на 
підприємствах та організаціях громадських 
організацій інвалідів, наявності заборгованості із 
виплати їм заробітної плати

70
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05753/08-09 Доручення18436/49/1-11
(Ю.Авксєнтьєв) Про забезпечення професійної 
підготовки незайнятого населення

71
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05754/08-09 Доручення23372/1/1-13
План організації підготовки актів, необхідних для 
забезпечення реалізації Закону України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реалізації державної 
антикорупційної політики"

72
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

05573/08-37 Лист37-25-1-11/1314
Про нагородження Коваля О.М.

73
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05659/08-23 Лист37-32-1-11/1331
Про підписання Меморандуму порозуміння

74
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10



№
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

05701/08-23 Лист37-10-11/13516
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  15.07.2013 (м. 
Харків)
Про  роботу аграрного сектора економіки України 
за 1 півріччя 2013 року

75
10.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ паперовий паперова

Міністерство екології та природних ресурсів

05640/08-32 Лист104/11-2/13
Про забезпечення ефективної взаємодії регіонів з 
Мінприроди

76
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

05602/08-19 Лист2811-20/23384-0
Про надання пропозицій до порядку денного 
засідання Міжвідомчої координаційної комісії з 
питань регіонального розвитку 

77
08.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05711/08-33 Лист3921/06-23936-0
Про підвищення якості підготовки суб`єктами 
господарювання проектних (інвестиційних) 
пропозицій та інвестиційних проектів

78
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05712/08-25 Лист3501-05/23523-0
Про урочисте засідання 25.07.2013 з нагоди Дня 
працівників торгівлі 

79
08.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

Міністерство культури

05723/08-27 Лист512/67/15-13
Про проведення  09.11.2013 Всеукраїнського 
фестивалю дитячої творчості етносів України 

80
08.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05767/08-27 Лист493/7/15-13
Про проведення  заключного концерту 05.12.2013

81
27.06.2013від

№
від 12.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство надзвичайних ситуацій

05579/08-34 Лист04-1695/205
Про фінансову та бюджетну звітність

82
02.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

11



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05781/08-26 Лист1/11-11392
Про реалізацію державної політики у сфері 
загальної середньої освіти"

83
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

05737/08-36 Лист11.01-28/640/202
Про погодження призначення Бєлєва О.П.

84
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

05569/08-24 Лист7/17-10386
Про координацію роботи з забезпечення 
проведення статистичного спостереження

85
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05578/08-22 Лист7/13-10429
Про реалізацію заходів з енергозбереження

86
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05589/08-24 Лист7/21-9907
Про надання інформації щодо належного 
утримання парків, садів, скверів, пам`яток 
культурної спадщини та недопущення їх незаконної 
ліквідації

87
26.06.2013від

№
від 08.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05638/08-24 Лист7/9-10527
НАРАДА 11.07.2013 
Про участь у нараді 

88
09.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

05641/08-21 Лист7/19-10536
Про введених в експлуатацію об`єктів житла, 
соціальної та транспортної інфраструктури всіх 
форм власності

89
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05669/08-24 Лист7/11-10531
Про хід підготовки підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, 
житлово-комунального господарства та об`єктів 
соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо- 
зимовий період 2013/14

90
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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

05773/08-34 Наказ305
Про внесення змін до Переліку об`єктів, що 
фінансуються у 2013 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження

91
08.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

05567/08-30 Лист423/0/15-13/57
Про проведення спільних перевірок стану 
додержання законодавства про працю 
неповнолітніх

92
25.06.2013від

№
від 08.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05572/08-35 Лист7045/0/14-13/014
Про гуманітарну допомогу

93
27.06.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05639/08-35 Лист459/0/15-13/100
ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 18.07.2013
Про участь у засіданні колегії

94
09.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05651/08-29 Лист456/0/15-13/23
Про проведення перевірки дитячого оздоровчого 
закладу "Оріон"

95
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

05702/08-35 Лист462/0/15-13/10
Про складання  "Соціальної карти регіону"

96
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ паперовий паперова

05756/08-35 Лист7332/0/14-13/014
Про використання в роботі наказів Мінсоцполітики 
від 05.07.2013 №399 та №400

97
05.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05768/08-29 Лист7518/0/11-13/56
Про виділення путівок до ДПУ "МДЦ "Артек"

98
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

Міністерство фінансів

05642/08-19 Лист31-03000-07-21/
Про доопрацювання проектів 
соціально-економічного розвитку

99
02.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

13



№
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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком

05725/08-20 Лист02-28/2945
Про  неоплачені платежі

100
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05735/08-22 Лист02-02/2944
Про вирішення проблемних питань промислових 
підприємств

101
08.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

05574/08-33 Лист01/02-23/02110
Про проведення Муніципального інвестиційного 
форуму

102
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

05575/08-32 Лист08/02-21/02114
Про укладання додаткових угод між орендарями та 
власниками земельних ділянок

103
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05646/08-22 Лист08/02-23/02125
Про проведення наради щодо обмеження або 
заборони руху транспортних засобів

104
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05761/08-24 Лист03/02-24/02165
Про допомогу у підготовці змагань

105
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

05580/08-37 Лист2944/02-39-2
Про нагородження Капіноса Ю.В.

106
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05662/08-20 Лист02-12/628-2
Про банківські рахунки ТОВ "Мелітопольські 
теплові мережі"

107
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Молочанський міськвиконком

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

05584/08-20 Лист562
Про фінансування з Державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

108
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

05689/08-21 Лист02-23/612-2
Про сприяння в передачі об`єктів державної 
власності в комунальну

109
04.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради

05586/08-10 Депутатське звернення02-068
ДОР КЮРЧЕВ В.М.Ф
Про звернення працівників Бердянського коледжу 
ТДАТУ щодо проведення медичного огляду

110
02.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05590/08-10 Депутатське звернення14
ДОР САВЧЕНКО М.В.
Про вирішення конфліктної ситуації

111
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Обласна рада

05654/08-17 Лист2373/01-11
Про здійснення платежів за бюджетними 
фінансовими зобов`язанями

112
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05691/08-20 Лист2420/01-26
Про фінансування проекту пам`ятного знаку про 
Чорнобильську катастрофу

113
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05733/08-17 Лист2326/01-13
Про відновлення роботи очисних споруд 
каналізації смт. Куйбишева

114
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

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

05734/08-17 Лист2260/01-11
Про виділення коштів на реконструкцію водоводу

115
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

05611/08-27 ЛистС08-39-0-1/33-2
ЗАПОРІЗЬКА ОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ"
Про надання дозволу на розміщення 
рекламно-інформаційного щиту

116
03.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

ВАТ "Запоріжжяобленерго"

05708/08-22 Лист006-05/5177
Про вирішення конфліктної ситуації з Таврійським 
державним агротехнологічним університетом

117
10.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Господарський суд

05760/08-43 Лист908/1660/13
Про скасування розпорядження голови 
Куйбишевської РДА від 08.06.2010 №262

118
04.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

ДКП "Водоканал"

05780/08-20 Лист06/982
Про виділення коштів на водопостачання

119
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"

05615/08-21 Лист31-21-195
Про впровадження "Адміністративних послуг"

120
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

16



№
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

05571/08-32 Лист02/1-1667
ТДВ "КОАГУЛЯНТ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

121
04.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05610/08-32 Лист1213/67
ПАТ "ГІДРОСИЛА МЗТГ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

122
03.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05616/08-32 Лист1415/15
ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙ ЗАВОД"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

123
05.06.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05629/08-32 Лист52
ТОВ "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА - МАГНЕТИТ"
Про надання гірничого відводу

124
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05664/08-37 Лист02-06-792
ТОВ "ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТГРУП"
Про нагородження Головко В.М.

125
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05665/08-37 Лист02-06-791
ТОВ "ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТГРУП"
Про нагородження Головко О.В.

126
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05688/08-37 Лист01-06-795
ТОВ "ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТГРУП"
Про нагородження колективу

127
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05696/08-22 Лист194
ТОВ "АЛЬФА ТРАНС"
Про звіт роботи пасажирського транспорту за ІІ 
квартал 2013 року

128
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

17



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

05762/08-32 Лист63/КАТП
ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 082801 
"КОМУНСАНТРАНСЕКОЛОГІЯ"
Про внесення змін до Переліку власників, яким 
необхідно отримати ліміти на утворення та 
розміщення відходів на 2014 рік

129
09.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05766/08-32 Лист27
ТОВ "ЗІРКА АЛЕКСАНДРІЇ"
Про надання згоди на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

130
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Інші кореспонденти

05601/08-43 Адвокатський запитб/н
АДВОКАТ ПАНЧЕНКО О.П.
Про надання інформації щодо зняття з реєстрації 
сільгосптехніки в органах Держтехнагляду

131
02.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

05614/08-21 Лист580
КАМ"ЯНСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про передачу багатоквартирного будинку у 
комунальну власність

132
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05631/08-41 Лист91-1481вих-13
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ
Позовна заява щодо визнання недійсним рішення 
органу місцевого самоврядування 

133
27.06.2013від

№
від 09.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05632/08-41 Лист108-1684вих-13
КУЙБИШЕВСЬКА МІЖРАЙОННА 
ПРОКУРАТУРА
Позовна заява щодо припинення права постійного 
користування земельною ділянкою

134
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05653/08-24 Лист1145
ПрАТ "ЗАПОРІЖЗВ"ЯЗОКСЕРВІС"
Про платежі населення за житло-комунальні 
послуги

135
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

18
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05667/08-20 Лист627/01-11
ЗРУ ДСФУ "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ 
БУДІВНИЦТВУ"
Про виділення коштів

136
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05693/08-32 Листб/н
ТОВ "Компанія Система"
Про надання дозволу на розроблення проекту 
земельної ділянки 

137
14.06.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05706/08-18 Лист10.07.2013(01)
Конференція вільних профспілок Зап. обл.
Про вирішення конфліктної ситуації

138
10.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05707/08-20 Лист627/01-11
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
Про виділення коштів 

139
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05724/08-32 Лист544
ПП " МОЛОКОЗАВОД-ОЛКОМ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

140
04.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05765/08-37 Лист37
ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО 
ТА ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ`ЯЗАНИХ,ЯКІ ЗАГИНУЛИ У 
МИРНИЙ ЧАС
Про нагородження Воробйової А.З.

141
30.06.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

05779/08-32 Лист802
ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельних ділянок 

142
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05783/08-22 Лист258
ОРЕНДНЕ ВИРОБНЕИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Про затвердження норм питомих витрат 
енергоносіїв

143
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Інші транспортні організації

05603/08-22 Лист19
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про графік роботи автобуса на маршруті

144
08.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05604/08-22 Лист20
ТОВ "АВТОБУСНИЙ ПАРК"
Про графік роботи автобуса на маршруті

145
08.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05608/08-22 Лист8/7/1
ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про графік роботи автобуса на маршруті

146
08.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05745/08-22 Лист30
ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ
Про включення до складу конкурсного комітету 
кандидатури від Запорізького обласного осередку 
ВГО "ВААП"

147
08.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Обласний військовий комісаріат

05673/08-37 Лист39/г
Про нагородження  Митрофанова О.О.  (Інші)

148
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Облпрокуратура

05704/08-41 Лист07/1/4-422вих13
Про розгляд заяви Асоціації "Акваріус"

149
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

Облпрофрада

05613/08-35 Лист01-19/155
Про виконання Державної цільової соціальної 
програми подолання та запобігання бідності

150
03.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

20
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05628/08-24 Лист10/951
Про виділення коштів

151
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

05605/08-22 Лист30
ЗОО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ"
Про надання кандидатури до складу конкурсного 
комітету

152
08.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05612/08-34 Лист8/М-01
МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ" 
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про участь у Міжнародному марафоні милосердя 
"Надія-2013"

153
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

05630/08-18 Листб/н
ЗООО ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ"ЄДНАННЯ 
ВЕТЕРАНІВ ЧОРНРОБИЛЯ"
Про вирішення конфліктної ситуації

154
09.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

05670/08-21 Лист13-вих
РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РАДИ 12.07.2013

155
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Річковий порт

05627/08-32 Лист06-12/179
Про переоформлення гірничого відводу

156
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Учбові заклади

05583/08-32 Лист5/1030
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про оформлення земельної ділянки під ЗАТ 
"КНІС" та АБ "Південний"

157
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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05647/08-26 Лист5/1011
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА 
АКАДЕМІЯ
Про укладання угоди на проведення практики

158
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

05771/08-24 Лист161
БЕРДЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III 
СТУПЕНІВ № 16
Про ремонтні роботи

159
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

05539/08-15 Лист03-01/1636
(І.Акімова) Про Протокольне рішення за 
результатами селекторної наради щодо реалізації 
національного проекту "Нове життя" - нова якість 
охорони материнства та дитинства" від 02.07.2013

160
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

05624/08-15 Лист03-01/1668
(І.Акімова) Про зняття с контролю листів 
Секретаріату Президента України від 18.10.2006 № 
02-02/1364 та від 31.01.2008 3 02-02/284

161
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05625/08-15 Лист03-01/1669
(І.Акімова) Про зняття с контролю  частини першої 
Доручення Президента України від 22.12.2010 № 
1-1/3069

162
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05677/08-15 Лист04-01/879
(С.Ларін) Про Президентський кадровий резерв 
"Нова еліта нації"

163
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

05678/08-15 Лист04-01/869
(С. Ларін) Про відзначення 23-ї річниці від дня 
прийняття Декларації про державний суверенітет 
України 

164
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05720/08-15 Лист41-01/781
(О.Рафальський) Про повернення нагородних 
документів Константинової М.П.

165
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Президент України
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05590/08-08 Доручення1-1/1737
Про ефективність функціонування дорожнього 
господарства

166
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05623/08-02 Указ371/2013
Про затвердження Річної національної програми 
співробітництва України- НАТО на 2013 рік

167
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Василівська райдержадміністрація

05744/08-22 Лист01-28/961
Про забезпечення населення скрапленим газом

168
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

05757/08-20 Лист01-05/0904
Про виділення коштів на завершення будівництва

169
10.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

05772/08-20 Лист02-11/0836
Про фінансування інвестиційних проектів

170
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

05695/08-37 Лист01-01-30/0655
Про присвоєння почесного звання України 
"Мати-героїня" Афанасьєвій В.М.

171
05.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

05699/08-20 Лист01-16/0598
Про затримку платежів 

172
10.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Михайлівська райдержадміністрація

23



№
з/п

Джерело  інформації 
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05568/08-37 Лист03-12/0406
Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" 
Рибалт Н.О.

173
01.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Орджонікідзевська райадміністрація

05660/08-37 Лист01-13/1306
Про нагородження Макаренко Т.М.

174
09.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Оріхівська райдержадміністрація

05694/08-21 Лист01-09/715
Про передачу в оренду нежитлового приміщення за 
адресою м. Оріхів вул. Ленінградських Курсантів, 
72-а

175
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

05697/08-36 Лист01-24/717
Про погодження стажування Салогуба О.В.

176
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пологівська райдержадміністрація

05759/08-37 Лист03-32/0535
Про нагородження Боговіна Є.В.

177
03.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

05726/08-32 Лист01-23/0977
Про надання земельних ділянок для 
індивідуального дачного користування

178
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Розівська райдержадміністрація

05730/08-37 Лист01-07/0436
Про нагородження Халімонова В.А.

179
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Токмацька райдержадміністрація

05770/08-21 Лист1565/62-12
Про використання земельної ділянки за цільовим 
призначенням

180
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Шевченківська райадміністрація
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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

05758/08-37 Лист0788/01-15/01
Про нагородження Богуслаєва В.О.

181
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

05666/08-32 Лист173/1
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ
Про стан виконання заходів щодо попередження 
негативного впливу на довкілля узбережжя 
Азовського моря господарської діяльності в 
Кирилівській рекреаційній зоні

182
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва

05727/08-20 Лист08/427
Про фінансування заходу за рахунок обласного 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища у 2013 році

183
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

05784/08-20 Лист08-396
Про виділення коштів

184
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

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

05738/08-36 Лист699/03-17
Про надання інформації щодо підвищення 
кваліфікації у I півріччі 2013 році

185
11.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05739/08-36 Лист698/03-17
Про надання державним службовцям комплексу 
знань з питань правового забезпечення державного 
управління та державної служби

186
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій 
області
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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

05690/08-20 Лист07.2-09/482-626
Про стан використання субвенції

187
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління земельних ресурсів

05692/08-20 Лист09-08-08/4734
Про сприяння в оплаті платежів

188
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління юстиції

05778/08-45 Лист12/2-19-4325
Про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів за підсумками за 1 півріччя 2013 року

189
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області

05648/08-32 Лист174/1
Про пропозиції на сесію обласної ради

190
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

05731/08-37 Лист2040\06
Про нагородження Кучеренко Г.В. (інші)

191
08.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій 
області

05710/08-32 Лист181
Про надання інформації щодо виділення земельних 
ділянок

192
10.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ паперовий паперова

05743/08-32 Лист1555
Про приведення у відповідальність до вимог 
чинного законодавства розпорядження № 525 від 
18.06.2012

193
03.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
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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

05722/08-20 Лист08-02-15-15/564
Про надання пропозицій до проекту Плану 
контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції в 
Зап. обл. на IV квартал 2013 року

194
09.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського 
господарства

05769/08-20 Лист01-08/710
Про виділення коштів на програму "Ліси 
Запоріжжя"

195
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

05600/08-41 Лист19/2-114/Рб
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСЛУЖБИ ОХОРОНИ
Про виділення коштів на охорону об`єктів

196
03.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05668/08-45 Лист230/01-4859
УПРАВЛІННЯ ДМС В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погодження плану роботи управління

197
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

05729/08-41 Лист41/5977
Головне управління Міністерства внутрішніх справ 
в Запорізькій області (МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ВІДДІЛ)
Про надання завірених копії пакету документів

198
03.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Правові питання паперовий паперова

05777/08-22 Лист08-1-09/2788
УПРАВЛІННЯ  УКРТРАНСІНСПЕКЦІЇ У 
ЗАП.ОБЛ.
Про надання інформації

199
11.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Територіальне управління Держпромгірнагляду

05633/08-35 Лист07/07-14/1508
Про погодження проведення позапланової 
перевірки

200
08.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

05709/08-22 Лист07/07-14/1531
Про погодження проведення позапланової 
перевірки

201
09.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ 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

Управління ДАІ

05581/08-22 Лист10/3-365
Про комісійне обстеження залізничного переїзду

202
05.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Управління державної служби Головдержслужби України

05606/08-36 Лист355/ТО0810-13
Про завдання учасникам ІІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний 
службовець"

203
08.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

05607/08-36 Лист320/ТО0810-13
Про проведення засідання робочої групи

204
08.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління екології та природних ресурсів в області

05742/08-32 Лист187/1
Про пропозиції на сесію обласної ради

205
11.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

05644/08-39 Постанова167
Про внесення змін до постанови ЦВК від 
12.04.2012 № 66

206
06.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання виборів та референдумів паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна виконавча служба України

05700/08-36 Лист7-19/7/803
Про погодження звільнення Храмової Н.Б.

207
05.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна інспекція України з безпеки на морському та 
річковому транспорті

05609/08-36 Лист1298-4/10/44-13
Про погодження призначення Мірошниченка Д.М.

208
02.07.2013від

№
від 08.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

05643/08-46 Лист2697/02/24-13
Про надання інформації щодо використання коштів 
на придбання житла для воїнів-інтернаціоналістів

209
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

05652/08-28 Лист2666/02/211-13
Про підвищення якості та дотримання термінів 
подання звітності

210
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Державне агентство автомобільних доріг України

05582/08-22 Лист1824/1/5.4-6
Про приведення вулиць і доріг комунальної 
власності до належного 
транспортно-експлуатаційного стану

211
27.06.2013від

№
від 08.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

05703/08-24 Лист1980/1/5.4-6
Про проведення у 2014 році ремонтно-будівельних 
робіт на вулицях і дорогах комунальної власності 
та місцевого значення

212
10.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

05649/08-22 Лист78-02/13/5-13
Про подання проектних пропозицій Державної 
цільової економічної програми енергоефективності 
на 2010-2015 роки

213
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

05728/08-27 Лист4455/27/4
Про бойові та трудові подвиги ветеранів

214
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05736/08-27 Лист4445/27/4
Про створення нових робочих місць

215
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

05782/08-27 Лист4504/27/4
Про підготовку та відзначення 22-ї річниці 
незалежності України

216
12.07.2013від

№
від 12.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державну службу України з надзвичайних ситуацій

05650/08-34 Лист02-6173/165
Про надання інформації щодо членів регіональної 
комісії ТЕБ та НС

217
04.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби
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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

05705/08-36 Лист132/80/22-13
Про пропозиції для підготовки проекту Плану 
заходів щодо реалізації у 2014 році положень 
Стратегії державної кадрової політики на 
2012-2020 роки

218
08.07.2013від

№
від 10.07.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Пенсійний фонд України

05645/08-37 Лист17399/07-10
Про нагородження  Кудерметової Т.Д.

219
05.07.2013від

№
від 09.07.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Рада національної безпеки і оборони України

05713/08-34 Лист1001/5-6-5-3
Про стан виконання заходів щодо запобігання 
пожежній небезпеці 

220
10.07.2013від

№
від 11.07.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню

05774/08-27 Лист354/02/2/3-13
Про підписку на II півріччя 2013 журналу "Місцеве 
самоврядування та регіональний розвиток в 
Україні"

221
01.04.2013від

№
від 12.07.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

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