
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.11.13 по 22.11.13

Ф21-КА

№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України

10093/08-01 Постанова678-VII
Про Рекомендації парламентських слухань з питань 
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді

1
05.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10094/08-01 Закон України656-VII
Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо 
врегулювання питань, що унеможливлюють 
виконання адміністративних стягнень

2
24.10.2013від

№
від 18.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

10095/08-01 Закон України654-VII
Про ратифікацію Угоди між КМУ, Урядом РФ та 
Урядом Угорщини про перевезення ядерних 
матеріалів між РФ та Угорщиною через територію 
України

3
23.10.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10096/08-01 Постанова680-VII
Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 
"Українська трудова міграція: стан, проблеми та 
шляхи їх вирішення"

4
05.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Комітети Верховної Ради України

10262/08-10 Депутатське звернення04-12/12-3052
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З 
ОРГЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ
Про звернення ВГО "Народний антикорупційний 
нагляд" щодо можливого порушення прав 
власників земельних паїв

5
15.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Народні депутати України
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10075/08-10 Депутатський запит11/10-931
НДУ СИРОТЮК О.М.
Про посилення соціального захисту колишніх 
політичних в`язнів, репресованих та членів їх сімей 
на період до 2015 року

6
08.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10076/08-10 Депутатський запит11/10-1023
НДУ СИРОТЮК Ю.М.
Про стан виконання плану заходів з підготовки та 
відзначення 200-річчя від дня народження 
Т.Шевченка

7
08.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10077/08-10 Депутатський запит11/10-1073
НДУ ТЯГНИБОК О.Я.
Про погашення заборгованості із заробітної плати

8
08.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10150/08-10 Депутатське звернення271/11
НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В. (Ємельяненку В.А.)
Про надання дозволу на спецводокористування

9
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти

10114/08-23 Лист158-08/2569
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОХОРОНИ 
ГРУНТІВ УКРАЇНИ"
Про агрохімічну паспортизацію 
сільськогосподарських земель

10
12.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10120/08-27 Лист03/581
ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату Бюлетеня Міністерства юстиції 
України

11
08.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10122/08-43 Лист20/5009/385/11-1
ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про справу щодо скарги НПФ "Технопромекспорт"

12
11.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

2
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10141/08-22 Лист151
ПРОЕКТ "ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ..."
Про оголошення конкурсу пілотних проектів по 
впровадженню енергоефективних заходів

13
11.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10151/08-32 Лист2
ТОВ "ЗЗЦМ-КАБЕЛЬ"
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу

14
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10214/08-31 Лист01-26/13
ГР З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ З ЦЕРКВАМИ ТА 
РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Про Всеукраїнський конгрес вчителів предметів 
духовно-морального спрямування

15
12.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

Партії та громадські організації

10142/08-27 Лист167
ОРГКОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПОСТІЙНО 
ДІЮЧОГО ГРОМАДСЬКОГО ФОРУМУ 
Про проведення 25.02.2014 Всеукраїнського 
благодійного Форуму громадскості

16
14.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Посольства, консульства

10164/08-33 Лист2884
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РОСІЇ У 
ХАРКОВІ
Про розвиток торгівельно-економічного 
співробітництва

17
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДУ "Урядовий контактний центр"

10123/08-45 Лист2072
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 14.11.2013

18
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10124/08-45 Лист2077
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 15.11.2013

19
16.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

3
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10157/08-45 Лист2080
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 16-17.11.2013

20
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10283/08-45 Лист2092
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 18.11.2013

21
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10284/08-45 Лист2102
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 19.11.2013

22
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10285/08-45 Лист2107
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 20.11.2013

23
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10302/08-45 Лист2089
Про звернення, що надійшли на урядову телефону 
"гарячу лінію" та через Інтернет 11-17.11.2013

24
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Кабінет Міністрів України

10079/08-03 Постанова818
Про затвердження Порядку погодження з Головою 
Ради міністрів АР Крим, головами місцевих 
держадміністрацій призначення на посади та 
звільнення з посад керівників підприємств, установ 
та організацій....

25
09.10.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10080/08-03 Постанова819
Про затвердження Порядку проведення навчання 
керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов`язана з оранізацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту

26
23.10.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10081/08-04 Протокол наради 
(засідання)

45380/0/1-13
(К.Грищенко) Про стан підготовки та проведення 
заходів у зв`язку з 80-ми роковинами Голодомору 
1932-1933 років в Україні

27
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

4
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10082/08-04 Протокол наради 
(засідання)

45305/0/1-13
(М.Азаров) Протокол наради Прем`єр-міністра 
України М.Азарова 11.112013

***УВАГА! РІЗНІ ВИКОНАВЦІ***

28
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10083/08-09 Доручення45100/1/1-13
(В.Забарський) Про фінансування будівництва 
багатоквартирного житлового будинку у селищі 
Павло-Кічкас, м. Запоріжжя

29
16.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10084/08-09 Доручення43939/1/1-13
(В.Забарський) Про постанову КМУ від 17.10.2013 
№ 765 (ДСК-про дозвіл щодо зняття копії з 
постанови КМУ)

30
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10085/08-09 Доручення45321/0/1-13
(М.Азаров) За результатами зустрічі 
Прем`єр-міністра України Азарова М.С. з 
представниками ГО інвалідів 12.11.2013

31
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
паперовий паперова

10086/08-09 Доручення43828/1/1-13
(М.Азаров) Про водозабезпечення півдня 
Запорізької області

32
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10087/08-09 Доручення44240/2/1-13
(С.Арбузов) Про виконання п.10 протоколу наради 
від 04.11.2013 (№ 44240/0/1-13 від 08.11.2013)

33
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

10088/08-09 Доручення43593/1/1-13
(Ю.Бойко) Про ліміти на утворення та розміщення 
небезпечних відходів

34
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10089/08-09 Доручення44636/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про виділення додаткових коштів

35
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

5
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10090/08-09 Доручення44593/1/1-13
(Ю.Бойко) Про поставку природного газу

36
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10091/08-09 Доручення41120/5/1-13
(М.Азаров) Про звіт делегації України щодо 
відрядження 20-22.10.2013 до м. Люксембурга

37
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10092/08-09 Доручення39240/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про права людей з інвалідністю

38
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10138/08-09 Доручення45123/1/1-13
НДУ СИРОТЮК О.М.
Про посилення соціального захисту колишніх 
політичних в`язнів, репресованих та членів їх сімей 
на період до 2015 року

39
16.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10139/08-09 Доручення44367/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про стан соціально-трудових 
відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в 
Україні у жовтні 2013 року

40
16.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10145/08-49 Доручення1762/1/1-13-ДС
(В.Забарський) Про процеси в етнополітичній сфері

41
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання релігії та національностей паперовий паперова

10182/08-04 Витяг з протоколуВП 64
(М.Азаров) 7.5. Рішення з окремих питань щодо 
стану сплати податків і зборів

42
13.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10183/08-04 Витяг з протоколуВП 64
(М.Азаров) 7.12. Рішення з окремих питань щодо 
надання балансу попиту і пропонування картоплі та 
овочів

43
13.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10184/08-04 Витяг з протоколуВП 64
(М.Азаров) 7.11 Рішення з окремих питань щодо 
перевірок дотримання суб`єктами роздрібної 
торгівлі вимог щодо формування, встановлення та 
застосування цін на продукти харчування

44
13.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

6
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10185/08-04 Витяг з протоколуВП 64
(М.Азаров) 7.10 Рішення з окремих питань щодо 
створення громадської консультативної ради у 
справах інвалідів

45
13.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10186/08-04 Витяг з протоколуВП 64
(М.Азаров) 7.4. Рішення з окремих питань щодо 
стану передачі об'єктів державної власності для 
подальшої приватизації

46
13.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10187/08-09 Доручення45318/0/1-13
(М.Азаров) Про проведення інвентаризації 
гуртожитків

47
15.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10188/08-09 Доручення40857/1/1-13
(К.Грищенко) Про реалізацію пілотного проекту 
щодо запровадження державного регулювання цін 
на лікарські засоби для лікування осіб з 
гіпертаничною хворобою

48
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

10189/08-09 Доручення45750/0/1-13
(О.Вілкул) Про стан готовності дорожнього 
господарства для роботи у зимовий період

49
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10190/08-09 Доручення31726/16/1-13
(Ю.Бойко) Про підвищення безпеки на 
промислових підприємствах

50
15.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10217/08-09 Доручення45152/1/1-13
(В.Забарський) НДУ АТРОШЕНКОВ.А.
Про захист конституційних прав мешканців 
безхазяйних житлових будинків, що належали до 
відомчого житлового фонду

51
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський обмін
паперовий паперова

10218/08-09 Доручення44677/1/1-13
(М.Азаров) Про підвищення ролі молоді у 
розбудові демократичного громадського 
суспільства

52
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова
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10219/08-09 Доручення17147/7/1-12
(О.Вілкул) Про удосконалення проведення оцінки 
результатів діяльності Ради міністрів АР Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій

53
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10220/08-09 Доручення45238/1/1-13
(Ю.Авксентьєв) Про погашення кредиторської 
заборгованості

54
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10221/08-09 Доручення44265/1/1-13
(О.Вілкул)  Про звернення ОЖБК 
"БУДІВЕЛЬНИК-33" щодо вирішення конфліктної 
ситуації

55
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10270/08-03 Постанова835
Про затвердження Порядку відбору проектних 
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних 
проектів, для розроблення або реалізації яких 
надається державна підтримка

56
13.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10271/08-03 Постанова823
Про затвердження Порядку визначення та 
задоволення соціально-побутових потреб та потреб 
у медичній допомозі ветеранів ВВв 1941-1945 
років, жертв нациських переслідувань та сімей 
загиблих (померлих) воїнів

57
13.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10272/08-03 Розпорядження894-р
Про схвалення Концепції Державної цільової 
програми будівництва та облаштування стоянок для 
вантажних транспортних засобів на 2014-2017 роки

58
13.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10273/08-09 Доручення45812/16/1-12
(О.Вілкул) Про спільні операційні програми 
Європейського інструменту сусідства 2014-2020 рр.

59
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова
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10274/08-09 Доручення45202/1/1-13
(М.Азаров) Про відзначення 80-тих роковин 
Голодомору 1932-1933 років в Україні

60
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10275/08-09 Доручення43824/1/1-13
(К.Грищенко) Про запровадження регіональних 
програм для забезпечення школярів молоком

61
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10276/08-16 Лист14713/0/2-13
(О.Мажан) Про звернення ПП 
"Будтехноком-Бердянськ" щодо  погашення 
заборгованості за виконані роботи

62
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10277/08-16 Лист14735/0/2-13
(О.Мажан) Про звернення ДП "ІМІДЖ ХОЛДИНГ" 
та ТОВ "Українська дистрибуційна компанія" щодо   
вирішення конфліктної ситуації з КП "Водоканал"

63
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства

10109/08-23 Лист37-18-4-11/2338
Про проект розпорядження КМУ "Про схвалення 
Концепції розвитку сільських територій"

64
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10113/08-32 Лист37-13-3-11/2340
Про розроблення регіональних програм збереження 
та відтворення родючості грунтів

65
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10168/08-23 Лист37-11-1-12/2370
НАРАДА 21.11.2013
Про обговорення проекту виробничої програми 
АПК на 2014 рік

66
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

10199/08-23 Лист37-11-1-12/2376
НАРАДА 21.11.2013 15-00
Про стан виконання державної програми розвитку 
економіки на 2013-2014 роки, проект виробничої 
програми АПК на 2014 рік та інші.

67
20.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Ринкові відносини і реформування в 

АПК
паперовий паперова

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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10104/08-33 Лист4304-06/40169-0
Про співпрацю між Україною та КНР

68
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10108/08-21 Лист2802-09/39498-0
Про перепідготовку управлінських кадрів для 
сфери підприємництва

69
11.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10166/08-22 Лист3821-11/40664-0
Про виконання плану заходів з виконання 
Державної програми розвитку внутрішнього 
виробництва

70
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10167/08-33 Лист3911-05/40582-0
Про внесення змін до Закону України "Про режим 
іноземного інвестування"

71
19.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10247/08-33 Лист4022-06/41120-0
ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОГРАМИ ППС 
ЄІСП "БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ" 05.12.2013 (м. 
СТАМБУЛ)
Про участь у конференції

72
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10250/08-25 Лист3504-05/40346-0
Про підвищення ефективності державного 
ринкового нагляду

73
18.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Торгівля, побутові послуги та 

громадське харчування
паперовий паперова

10257/08-27 Лист2103-10/40704-0
Про передплату журналу Економіка України"

74
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство інфраструктури

10153/08-22 Лист6717/25/14-13
Про капітальні видатки

75
08.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10165/08-22 Лист6878/25/14-13
Про надання інформації щодо роботи в сфері 
автомобільного транспорту

76
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство культури
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10063/08-27 Лист912/4/15-13
Про заходи у рамках Року дитячої творчості

77
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Міністерство охорони здоров'я

10246/08-28 Лист19.01-07-655/36
Про Проект реформування обласного сектору 
охорони здоров`я

78
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Охорона здоров'я паперовий паперова

Міністерство промислової політики України

10256/08-22 Лист13/3-2-2159
Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі 
питання забезпечення стабілізації роботи 
електрометалургійних підприємств у 2014 році

79
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10103/08-22 Лист7/20-18076
Про надання інформації щодо стану розрахунків за 
спожитий природний газ

80
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10112/08-20 Лист7/19-17888
Про внесення змін до переліку об`єктів

81
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10126/08-24 Лист7/6-18057
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ МІНРЕГІОНУ 
28-29.11.2013 В М.РІВНЕ
Про участь у засіданні колегії

82
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10130/08-24 Лист7/7-18121
Про надання інформації щодо стану фінансування 
та оплати за житлово-комунальні послуги місцевих 
бюджетів

83
18.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10156/08-24 Лист7/10-17573
Про звернення Вересової О.Д. щодо стану 
житлово-комунального господарства міста 
Запоріжжя

84
07.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10169/08-33 Лист7/12-17655
Про надання кандидатури до складу Української 
Підкомісії з питань міжрегіонального і 
прикордонного співробітництва

85
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10170/08-24 Лист7/9-18113
Про надання інформації щодо обладнання 
підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства приладами обліку води і стоків

86
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10198/08-24 Лист7/19-18274
Про надання інформації щодо кількості 
встановлених (переоснащених) котелень

87
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10206/08-24 Лист7/11-18312
Про порушення теплопостачання об`єктів 
соціальної сфери та житлового фонду

88
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10207/08-21 Лист8/10-2961-13
Про проведення інвентаризації гуртожитків усіх 
форм власності

89
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10224/08-33 Лист8/12-1-398-13
Про проекти міжрегіональних двосторонніх 
документів між Україною та Туреччиною

90
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10244/08-24 Лист7/17-18350
Про проведення інвентаризації об`єктів 
незавершеного житлового будівництва

91
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10278/08-24 Лист7/21-18340
Про надання інформації щодо підвищення рівня 
благоустрою населених пунктів

92
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10279/08-22 Лист7/21-18338
Про надання інформації щодо облаштування 
спеціальних місць для паркування транспортних 
засобів, що використовуються для перевезення 
інвалідів в області

93
02.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

12



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата
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документа

10280/08-35 Лист7/21-18325
Про надання інформації щодо виконання заходів по 
створенню безпечних умов руху осіб з вадами зору

94
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10286/08-32 Лист7/17-18460
Про проведення обстеження земельних ділянок для 
будівництва доступного житла

95
22.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Міністерство соціальної політики

10176/08-35 Лист12879/0/14-13/18
Про повідомну реєстрацію колективних договорів і 
угод

96
14.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10179/08-35 Лист13110/0/14-13/10
Про обговорення актуальних питань з реалізації 
соціальної політики

97
20.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

10205/08-35 Лист13156/0/14-13/19
Про надання інформації щодо створення 
громадських (піклувальних) рад в установах і 
закладах, в яких перебувають особи з розумовою 
відсталістю та психічними розладами цілодобово

98
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання соціально-економічного 

розвитку
паперовий паперова

10212/08-34 Лист02-12751/163
Про забезпечення населення засобами радіаційного 
та хімічного захисту

99
07.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10258/08-35 Лист13234/0/14-13/10
Про надання інформації щодо об`єктів соціальної 
сфери 

100
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

10281/08-29 Лист13253/0/14-13/56
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 13.12.2013
Про участь у конференції

101
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком

10132/08-37 Лист01-7310/23
Про нагородження Свідла О.П. (інші)

102
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

13



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
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документа

10148/08-20 Лист01-7316/45
Про додаткове виділення коштів

103
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10149/08-20 Лист01-7223/28
Про оплату платіжних доручень

104
12.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10202/08-20 Лист01-7392/31
Про оплату платіжних доручень

105
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10203/08-20 Лист01-7370/26
Про виділення додаткових коштів

106
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянський міськвиконком

10173/08-20 Лист04-05/900
Про погашення заборгованості за продукти 
харчування

107
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10253/08-20 Лист04-06/910
Про погашення заборгованості за продукти 
харчування ДКНЗ міста

108
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізький міськвиконком

10061/08-22 Лист01/02-21/03636
Про спеціальне пристосування для перевезення і 
монтажу негабаритних блоків прогонової будови 
мостів

109
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

14



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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10216/08-20 Лист03/02-26/03707
Про проекти листів щодо реструктуризації 
заборгованості Концерну "Міські теплові мережі" 
за спожитий природний газ

110
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Мелітопольський міськвиконком

10147/08-37 Лист5387/02-39-2
Про нагородження Кривошей З.І.

111
13.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10264/08-37 Лист5501/02-39-2
Про нагородження Грицаненка В.В.

112
18.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада

10121/08-20 Лист02-12/1003-2
Про виділення коштів

113
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада

10194/08-17 Лист4090/01-10
Про фінансування з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища

114
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
"Запоріжгаз"

10227/08-22 Лист58/16/2
Про припинення газопостачання ДП "Міжнародний 
Аеропорт Запоріжжя"

115
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10263/08-22 Лист53/1637
Про відсутність лімітів природного газу на ІІІ 
декаду листопада 2013 р. Концерну "Міські теплові 
мережі"

116
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

15



№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
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Форма зберігання 
документа

"Запорізький завод феросплавів"

10229/08-32 Лист36/7-202
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу

117
05.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Галузеві обкоми профспілок

10197/08-35 Лист265
ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ
Про оплату праці

118
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання соціального захисту, зайнятості 

населення, праці та заробітної плати
паперовий паперова

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

10068/08-32 Листб/н
ТОВ "ПРОГРЕС"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

119
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10101/08-24 Лист1821
ПАТ "ЗАПОРІЖЗВ`ЯЗОКСЕРВІС"
Про вирішення конфліктної ситуації з КП 
"Водоканал"

120
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10116/08-32 Лист1636
ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА 
МІДА.ЛТД"
Про виконання робіт, щодо отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу

121
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10144/08-32 Лист51
ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ"
Про надання дозволу на розробку проектів відводів 
земельних ділянок

122
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10172/08-32 Лист1/19/2013
ТОВ "СЕДАН ПЛЮС"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

123
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10200/08-22 Лист01/471
ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про реалізацію скрапленого газу

124
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова
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10228/08-20 Лист305
ТОВ "ВІЛТЕК"
Про вирішення конфліктної ситуації

125
18.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10230/08-22 Лист280
ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ
Про діяльність нелегальних автоперевізників

126
17.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10232/08-24 Лист715
ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

127
21.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10249/08-27 Лист19
АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ УКРАЇНИ
Про порушення законодавства в галузі зовнішньої 
реклами

128
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Інші кореспонденти

10065/08-32 Листб/н
СФГ "ГЛОРІЯ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

129
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10066/08-32 Листб/н
СВК "ЗІРКА"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

130
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання інформаційних технологій паперовий паперова

10067/08-32 Листб/н
ПП "СОКРАТ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

131
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10069/08-32 Листб/н
ТОВ "ККЗ"
Про затвердження лімітів на утворення та 
розміщення відходів

132
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

17
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10070/08-37 Лист145-461
НТЦ ПАНОРАМНИХ АКУСТИЧНИХ СИСТЕМ
Про нагородження Патона Б.Є.

133
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10135/08-32 Лист1511/7
КП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"
Про затвердження проекту землеустрою

134
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10136/08-20 Лист01/277
ВАТ "ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМПОЗИТ"
Про оплату платіжних доручень

135
14.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10174/08-20 Лист235
ДК ПВІ "ЗАПОРІЖАГРОПРОЕКТ"
Про сприяння у погашення дебіторської 
заборгованості

136
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10191/08-22 Лист01-06/449
ЗПП "НЕОН"
Про ситуацію на підприємстві

137
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10215/08-32 Лист47-8/98
ДПМЗ "ГІДРОМАШ"
Про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу

138
13.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10240/08-24 Лист361
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" ТМР
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

139
21.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10254/08-32 Лист256
ДУ "БЕРДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 
ЛІКАРНІЯ ВЕТМЕДИЦИНИ"
Про розроблення технічної документації із 
землеустрою

140
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова
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10266/08-32 Лист568
ДП "ВАСИЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Про погодження користування мисливськими 
угіддями

141
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10267/08-24 Лист67
КП "ТЕРПІННІВСЬКЕ"
Про погашення заборгованості з різниці в тарифах

142
22.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10268/08-24 Лист724
ЯКИМІВСЬКЕ ОП "ВОЖКГ ТА ПО"
Про погодження норм питомих витрат ПЕР

143
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національний заповідник "Хортиця"

10117/08-32 Лист749
Про погодження меж загально геологічного 
заказника "Дніпровські пороги"

144
07.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

ОКП "Запоріжжяводоканал"

10181/08-20 Лист06/1586
Про виділення коштів

145
20.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Партії та громадські об'єднання

10125/08-18 Лист027
ОБКОМ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Про вирішення конфліктної ситуації

146
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10143/08-27 Лист11/15
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО 
БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Про продовження робіт по встановленню 
пам`ятника Кирилу та Мефедію

147
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

10163/08-27 Лист30
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛФЕДЕРАЦІЯ КОЗАЦЬКОГО 
БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА "СПАС"
Про фестиваль бойових мистецтв

148
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова
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10178/08-18 Лист148
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ АВТОМОБІЛІСТІВ
Про вирішення конфліктної ситуації

149
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10195/08-29 Лист56
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА РАДА
Про обласну програму по підтримці молоді

150
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10196/08-29 Лист54
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА РАДА
Про рекомендації громадських слухань "Розвиток 
молодіжної політики в Запорізькій області"

151
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та 

спорту
паперовий паперова

10245/08-37 Лист79
ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
АФГАНІСТАНУ
Про нагородження Наметченка О.В. (інші)

152
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10252/08-20 Лист82
ГОІ КОМУНАРСЬКОГО Р-НУ "РЕАБІН-СІЧ"
Про погашення заборгованості за опалення

153
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10282/08-22 Лист128
ВНКЦППСПТРІ "АКАДЕМІЯ РЕМЕСЕЛ" ВОІ 
СОІУ
Про включення газового опалення

154
22.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Установи культури

10071/08-37 Лист373
МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ІМ.В.В.МАГАРА
Про нагородження Ремжиної С.О.

155
07.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Учбові заклади

10193/08-37 Лист35-113/4024
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Гайворонської Т.О. (інші)

156
14.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова
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10259/08-26 Лист01-08/2634
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про проведення семінарів

157
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

10260/08-36 Лист01-08/2635
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про проведення конкурсу "Бізнес-ініціатива"

158
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Освіта і наука паперовий паперова

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

10222/08-15 Лист04-01/1479
(С.Ларін) Про звернення директора ТОВ "Спутник" 
М.Г. щодо вирішення конфліктної ситуації

159
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

паперовий паперова

10223/08-15 Лист04-01/1485
(С.Ларін) СЕМІНАР 27-28.11.2013
Про участь у семінарі

160
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Президент України

10078/08-02 Указ633/2013
Про нагородження працівників АТ "Запорізький 
металургійний комбінат "Запоріжсталь"

161
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10269/08-02 Указ634/2013
Про відзначення державними нагородами України 
працівників агропромислового комплексу

162
13.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Уповноважений Президента України з прав дитини

10140/08-15 Лист32-07.2/1272
(Ю.Павленко) Про звернення Іванушкіної С.В. 
щодо порушення прав її дитини у дитячому садочку

163
14.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання усиновлення та дітей-сиріт паперовий паперова

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація

10225/08-20 Лист1440/01
Про оплату платіжних доручень

164
18.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова
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10231/08-24 Лист1428/01
Про передачу водних об`єктів в оренду

165
13.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Василівська райдержадміністрація

10234/08-20 Лист01-34/1588
Про внесення змін до переліку об`єктів

166
11.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Веселівська райдержадміністрація

10161/08-20 Лист01-01-27/1106
Про оплату платіжних доручень

167
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Вільнянська райдержадміністрація

10064/08-20 Лист01-05/1517
Про оплату платіжних доручень

168
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Запорізька райдержадміністрація

10072/08-20 Лист01-09/1445
Про виділення додаткових коштів

169
12.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10248/08-20 Лист01-15/1487
Про погашення заборгованості ДП "Світанок"

170
21.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

10233/08-21 Лист01-01-14/1330
Про передачу будівлі

171
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова
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номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

10236/08-22 Лист01-16/1049
Про надання інформації щодо автоперевізників

172
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Куйбишевська райдержадміністрація

10237/08-22 Лист01-16/1048
Про надання інформації щодо автоперевізників

173
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Мелітопольська райдержадміністрація

10261/08-32 Лист01-31/490
Про надання роз`яснень щодо продажу земель 
несільськогосподарського призначення

174
18.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного 
середовища

паперовий паперова

Новомиколаївська райдержадміністрація

10235/08-36 Лист01-01-16/1042
Про додаткову посаду заступника голови РДА

175
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10238/08-20 Лист01-01-16/1036
Про погашення заборгованості

176
18.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10239/08-36 Лист01-01-16/1046
Про погодження призначення Лисенко Н.О.

177
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Приморська райдержадміністрація

10134/08-20 Лист4074/01-24
Про оплату платіжних доручень

178
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10146/08-20 Лист3960/01-20
Про виділення додаткових коштів

179
14.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Чернігівська райдержадміністрація
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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

10128/08-37 Лист01-11/0868
Про нагородження Євенко А.М.

180
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10129/08-37 Лист01-11/0864
Про нагородження Мустафаєва С.Д.

181
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

10204/08-36 Лист01-11/0870
Про погодження звільнення Мустафаєва С.Д.

182
18.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Якимівська райдержадміністрація

10180/08-20 Лист01-07/26/1179
Про оплату платіжних доручень

183
08.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

РАЙОННІ РАДИ
Василівська райрада

10213/08-37 Лист01-45/556
Про нагородження колективу виконавчого апарату 
Балківської сільради Васимлівського р-ну

184
19.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Сільські та селищні Ради народних депутатів

10118/08-22 Лист01-29/167
СОЛОДКОВОДНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про відновлення автобусного маршруту

185
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

10119/08-22 Лист01-31-02/38
ПРОЛЕТАРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання автобусного сполучення 
жителів Пролетарської сільської ради

186
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Центр підвищення кваліфікації державних службовців, 
керівників підприємств, установ й організацій

10162/08-36 Лист1025/03-17
Про участь у проведенні навчання Нестеренка А.В.

187
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова
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№
з/п

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий зміст
(ключові слова) Тематика 

Тип, 
носій інформації

Форма зберігання 
документа

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Державної казначейської служби у 
Запорізькій області

10159/08-20 Лист09.3-08/1061-11
Про направлення розпорядження про зупинення 
операцій з бюджетними коштами

188
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10160/08-20 Лист09.3-09.1/1060-1
Про направлення копії Протоколу про порушення 
бюджетного законодавства

189
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління Міністерства доходів і зборів у запорізькій 
області

10192/08-20 Лист672/9/08-01-16-4
Про взаємовідносини з ТОВ "Південь-буд"

190
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

Головне управління статистики

10201/08-37 Лист17-01-26/351
Про нагородження Водової А.А.

191
18.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Головне управління юстиції

10098/08-36 Лист07-19/8623
Про погодження призначення Гладнєва Г.А.

192
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Державна організація "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області"

10115/08-21 Лист02/314
Про проблематику співфінансування міжнародних 
грантів у 2013 році

193
18.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Запорізька митниця Міністерства доходів і зборів
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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

10175/08-36 Лист07.1-01-09-22/38
Про погодження списку кадрового резерву

194
19.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Запорізький обласний військовий комісаріат

10073/08-20 Лист1258/тс
Про оплату платіжних доручень

195
11.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10100/08-20 Лист1270/фс
Про оплату платіжних доручень

196
12.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10158/08-37 Лист942
Про нагородження Логвінова М.О.

197
19.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання нагород, присвоєння звань, 

Державних премій
паперовий паперова

Запорізький окружний адміністративний суд

10265/08-43 Лист808/8603/13-а/21
Про апеляційну скаргу Моісєєва Г.Г.

198
19.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання виконання вироків, рішень, 

ухвал судових органів, арбітражу
паперовий паперова

Інші територіальні обласні органи

10074/08-20 Лист48/1-2119
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ
Про виділення коштів на заміну теплопроводу

199
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

10106/08-24 Лист191/0/82-13
УПР.НАЦКОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖРЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 
КОМУН.ПОСЛУГ У ДНІПР.ТА ЗАПОР.ОБЛ.
Про надання копій ліцензійних справ

200
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Прокуратура Запорізької області

10241/08-41 Лист19-р
Про звернення ПАТ "Запоріжгаз" щодо дій ПП 
"Діловий будинок"

201
20.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Правові питання паперовий паперова

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

Регіональне відділення Фонду державного майна

10226/08-36 Лист02-14-07838
Про сприяння працевлаштуванню інвалідів

202
08.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Управління державної міграційної служби України в 
Запорізькій області

10154/08-45 Лист2301/07-9409
Про попереднє погодження проекту плану роботи 
Управління

203
15.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання організаційної роботи паперовий паперова

Управління охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та регулювання рибальства в Запорізькій області

10177/08-20 Лист4697
Про оплату платіжних доручень

204
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Фінансування, затвердження і 

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

паперовий паперова

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Антимонопольний комітет України

10110/08-22 Лист128-29/08-11159
Про надання інформації щодо звернень з 
проблемних питань, пов`язанихз з приєднанням до 
газових та електричних мереж

205
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

комплекс, транспорт і зв'язок
паперовий паперова

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

10127/08-24 Лист40-12-5917
Про отримання дозволу на виконання будівельних 
робіт

206
08.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

10105/08-27 Лист1900/02/221-13
Про виконання заходів з увічнення пам`яті про 
події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та 
її учасників на 2011-2015 роки

207
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

10107/08-38 Лист4894/02/212-13
Про надання інформації щодо взаємодії з 
громадкістю

208
15.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання діяльності об'єднань громадян, 

політичних блоків, партій та рухів
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

Державна служба з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва

10137/08-21 Лист10477/0/1-13
КОРОТКОСТРОКОВИЙ СЕМІНАР 25-29.11.2013
Про участь у семінарі (переноситься)

209
11.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10242/08-21 Лист10721/0/20-13
Про необхідність дотримання законодавства щодо 
дозвільної системи

210
15.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10208/08-34 Лист01-12786/165
Про підготовку матеріалів до засідання Державної 
комісії з питань ТЕБ та НС

211
07.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10209/08-34 Лист02-13440/162
Про щорічну звірку результатів технічної 
інвентаризації захисних споруд ЦЗ (ЦО)

212
18.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10210/08-36 Лист01-13237/282
Про погодження призначення Боярчукова Е.М.

213
14.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

10211/08-34 Лист02-12918/164
Про надання пропозицій до законопроекту

214
08.11.2013від

№
від 21.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

10243/08-34 Лист03-13591/211
Про погодження проекту постанови КМУ "Про 
затвердження Порядку перевезення вантажів, сил 
цивільного захисту та населення, що підлягає 
евакуації, під час ліквідації наслідків НС або 
усунення загрози її виникнення"

215
20.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

паперовий паперова

Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України

10133/08-22 Лист184-02/13/5-13
Про проект змін до регіональних  і місцевих 
програм підвищення енергоефективності

216
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Промисловість, паливно-енергетичний 

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

Джерело  інформації 
(адресат)

номер та дата ОДА
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адресата
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(ключові слова) Тематика 
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носій інформації

Форма зберігання 
документа

Державне агентство з інвестицій та управління 
національними проектами України

10155/08-33 Листб/н
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ 
13.12.2013
Про участь у Форумі

217
19.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення виробничих, 
наукових і культурних зв'язків

паперовий паперова

10171/08-21 Лист3891-10/13
Про передачу об`єктів права державної власності

218
18.11.2013від

№
від 20.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

Державне агентство України з туризму та курортів

10111/08-27 Лист1434/50/2-13
Про Календар туристичних подій в Україні на 2014 
рік

219
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

10251/08-27 Лист6738/27/4
Про інформування населення щодо новел 
кримінально процесуального законодавства та 
законодавства у сфері надання безоплатної 
правової допомоги

220
18.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі

10062/08-27 Лист2017/5-06/05
Про Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок"

221
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
паперовий паперова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг

10102/08-24 Лист283/0/6-13
Про монопольне становище КП Кіровський 
сількомунгосп Вільнянського р-ну" та КП 
"Соцкомуненергія"

222
13.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

10152/08-24 Лист285/0/6-13
Про віднесення до суб`єкту природних монополій

223
14.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
паперовий паперова

Національне агентство України з питань державної служби

29
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10099/08-36 Лист219/96/22-13
Про участь у навчальній сесії Манича В.О.

224
14.11.2013від

№
від 18.11.2013
№ Питання кадрової роботи та державної 

служби
паперовий паперова

Фонд державного майна України

10131/08-21 Лист10-19-14527
Про надання інформації щодо об`єктів права 
державної власності до переліку об`єктів, що 
підлягають приватизації

225
18.11.2013від

№
від 19.11.2013
№ Управління майном, приватизація 

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

паперовий паперова

10255/08-21 Лист10-15-14533
Про упорядкування обліку юридичних осіб

226
18.11.2013від

№
від 22.11.2013
№ 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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