
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 06.08.2012  по 10.08.2012 

Ф20-КА

№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти
08-22/20791 06.08.2012 Про надання довідки Гамову А.Н. № від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/20732 06.08.2012 Асоціація "Вторинні метали Запоріжжя"
Про результати планових перевірок суб`єктів 
господарської діяльності, пов`язаної з 
металобрухтом

№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-23/20973 08.08.2012 Довіреність на Колеснікова А.І.№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-22/21044 09.08.2012 Міжвідомча комісія з погашення заборгованості 
підприємств паливно- енергетичного комплексу
Про внесення змін до складу територіальної 
комісії Запорізької області

№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-41/21185 10.08.2012 Про надану довідку Медведєвій О.М.№ від Правові питання

08-36/21226 10.08.2012 ДОВІДКА
Про утворення Запорізької обласної адміністрації

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-34/20777 06.08.2012 Про перенесення термінів проведення 

командно-штабного навчання у Запорізькій 
області

№ від Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-22/20698 06.08.2012 Про проблемні електрометалургійного комплексу  № від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/20689 06.08.2012 Про ситуацію, яка склалася на державних 
підприємствах області

№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-23/209210 07.08.2012 Про закупівлю м`яса свиней до Державного 
матеріального резерву України

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-28/210211 09.08.2012 Про виділення додаткових коштів на медичне 
обладнання

№ від Охорона здоров'я

08-28/210312 09.08.2012 Про виділення додаткових коштів на медичне 
обладнання

№ від Охорона здоров'я

08-22/210113 09.08.2012 Про відзначення 80-річчя Дніпровської ГЕС№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства
08-23/208614 06.08.2012 Про закупівлю м`яса свиней до Державного 

матеріального резерву України
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-23/208515 06.08.2012 Про надання дозволу на вивезення живих свиней 

та м`яса свиней за межі Запорізької області
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-23/208416 06.08.2012 Про письмове підтвердження середньої ціни 

одного кілограма живої ваги свиней у розмірі 
18,17грн. станом на 31.07.2012

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-23/211917 10.08.2012 Про участь у ХХІV Міжнародній агропромисловій 
виставці "Агро-2012"

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК



№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-19/212018 10.08.2012 Про погодження проектів наказів 

Мінекономрозвитку України
№ від Питання соціально-економічного 

розвитку

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
08-26/211219 10.08.2012 Про організацію оснащення комп`ютерною 

технікою ЗНЗ
№ від Освіта і наука

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-24/212620 10.08.2012 Про надання переліку проектів, спрямованих на 
реалізацію Загальнодержавної цільової програми 
"Питна вода України"

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/212521 10.08.2012 Про надання переліку проектів, спрямованих на 
реалізацію Загальнодержавної цільової програми 
"Питна вода України"

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
08-30/207422 06.08.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, які мають підстави для 
усиновлення

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-34/210723 09.08.2012 Про визначення статусу учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Уварова 
М.Т.

№ від Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-30/211424 10.08.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які мають 
підстави для усиновлення 

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-24/209825 08.08.2012 Про реалізацію Програми здешевлення вартості 

іпотечного кредитування для населення
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
08-36/210026 08.08.2012 Про звільнення Новосьолова А.С.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізька міська рада
08-35/211227 09.08.2012 Про стан погашення заборгованості перед 

Пенсійним фондом України
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
08-22/209628 08.08.2012 Про вирішення справи родини Осламів№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-21/211629 10.08.2012 Про облік об`єктів електропостачання№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

ДКП "Водоканал"
08-24/209530 08.08.2012 Про вирішення питання, щодо безперебійного 

водопостачання мешканців сіл району
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
08-22/208931 07.08.2012 Про підключення послуг ADSL "ОГО!" Ультра на 

тел. 224-61-38
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
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08-20/209432 07.08.2012 Про поповнення маркувальної машини№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-24/206533 06.08.2012 Про можливість розміщення інформаційної 

вивіски
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Інші кореспонденти
08-23/208734 07.08.2012 Про надання інформації, щодо цінової ситуації на 

м`ясну продукцію
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-27/211135 09.08.2012 Про надання інформації№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
08-21/210636 09.08.2012 Про інформування щодо результатів слідства з 

питання розкрадання державного майна
№ від Управління майном, приватизація 

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

08-22/211337 10.08.2012 Редакція газети "Запорізька правда"
Про публікацію в газеті

№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-23/211538 10.08.2012 Газета Запорізька правда"
Про публікацію оголошення

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

Облпрокуратура
08-41/209939 08.08.2012 Про публікацію в газеті "МИГ"№ від Правові питання

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-30/208240 06.08.2012 Про проведення перевірок щодо здійснення 
нагляду за дотриманням прав усиновлення дітей

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-20/208041 06.08.2012 Про забезпечення потреби в асигнуваннях на 
оплату праці працівників бюджетних установ

№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

8-20/207242 06.08.2012 Про резерви наповнення дохідної частини 
місцевих бюджетів

№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-23/208843 07.08.2012 Про надання інформації щодо регіональних 
запасів

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-21/209644 08.08.2012 Про надання інформації, щодо виділення 
земельної ділянки

№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

08-23/210545 09.08.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
08-33/212146 10.08.2012 Про залучення іноземних інвестицій в економіку 

Запорізької області
№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Інші територіальні обласні органи
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08-21/207547 06.08.2012 Про надання інформації № від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

08-24/206448 06.08.2012 Про здійснення аналізу причин, які сприяють 
збільшенню відсотку відмов по Запорізькій 
області

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/206349 06.08.2012 Про можливість розміщення інформаційної 
вивіски

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-41/210950 09.08.2012 Про надання інформації№ від Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Головне управління праці та соціального захисту населення
08-20/212351 10.08.2012 Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК 

7781010 на 2012 рік
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Управління культури і туризму
08-20/212452 10.08.2012 Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК 

7781010 на 2012 рік
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Управління охорони здоров'я
08-37/347653 09.08.2012 Про повернення нагородних матеріалів№ від Питання нагород, присвоєння 

звань, Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна казначейська служба України
08-20/206154 06.08.2012 Про надання інформації, щодо розподілу коштів 

державного бюджету за КПКВ 7781800 
"Будівництво, реконструкція та ремонт об`єктів 
соціальної та іншої інфраструктури в Запорізькій 
області"

№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

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