
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 20.08.2012  по 23.08.2012 

Ф20-КА

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти
08-21/22331 20.08.2012 ТОВ ЗАПОРІЗЬКЕ МІЖМІСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ
Про взяття на облік безхазяйного майна

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

08-33/22762 22.08.2012 Губернатору Вороніжської області
Про співпрацю

№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-33/22753 22.08.2012 Губернатору Свердловської області
Про погодження Проекта Угоди 

№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-41/22824 22.08.2012 Довіреність Іващенко І.О.№ від Правові питання

Партії та громадські організації
08-31/22965 23.08.2012 Конгрес азербайджанців України

Про фестиваль мистецтв національних культур 
"Ми - українські"

№ від Питання релігії та національностей

08-31/22976 23.08.2012 Федерація грецьких товариств України
Про фестиваль мистецтв національних культур 
"Ми - українські"

№ від Питання релігії та національностей

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-22/20367 20.08.2012 Про приведення вулично-шляхової мережі м. 

Запоріжжя до належного технічного стану
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-24/20678 20.08.2012 Про поновлення дії програми № від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-20/20299 20.08.2012 Про виділення коштів на реконструкцію та 
розширення ЦОС-2 м. Запоріжжя

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

08-20/225510 21.08.2012 Про виділення коштів з Державного фонду 
регіонального розвитку

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

08-20/225311 21.08.2012 Про виділення коштів з резервного фонду 
держбюджету України

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

08-20/224712 21.08.2012 Про виділення коштів з резервного фонду 
держбюджету України

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



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

08-20/228713 23.08.2012 Про виділення коштів на фінансування програми 
"Власний дім"

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

08-37/230314 23.08.2012 Про нагородження Михайленко Т.Л.№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-36/227815 22.08.2012 Про погодження звільнення Бойка А.Ю.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство закордонних справ
08-33/227316 22.08.2012 Про погодження технічного завдання на 

закордонне відрядження до м. Кишинів 
(Республіка Молдова)

№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство культури
08-27/223817 20.08.2012 Про фестиваль "Покрова на Хортиці"№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій
08-34/224118 20.08.2012 Про надання експертного висновку № від Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-24/224919 21.08.2012 Про надання звітності щодо придбання житла 
інвалідам війни

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/226420 21.08.2012 Про підготовку ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий 
період 2012/2013 року

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-50/228521 22.08.2012 Про Кредитну угоду між ЄБРР і КП "Водоканал" 
м. Запоріжжя від 21.05.1999

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

Міністерство соціальної політики
08-45/223722 20.08.2012 Про надання розпорядження голови на 

погодження
№ від Питання організаційної роботи

08-30/226023 21.08.2012 Про поповнення прийомної сім'ї№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/225924 21.08.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/229025 23.08.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-44/222826 20.08.2012 Про надання благодійної допомоги№ від Питання мобілізаційної та 

оборонної роботи, робота митниць
08-45/223427 20.08.2012 Про від'їзд офіційної делегації від Запорізької 

області
№ від Питання організаційної роботи

Мелітопольський міськвиконком
08-38/227028 22.08.2012 Про виконання регіональних меморандумів№ від Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, 
партій та рухів

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
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Обласна рада
08-45/223529 20.08.2012 Про від'їзд офіційної делегації від Запорізької 

області
№ від Питання організаційної роботи

08-27/223030 20.08.2012 Про святковий захід№ від Культура, туризм, засоби масової 
інформації та архівної справи

08-21/229231 23.08.2012 Про робочу групу№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
08-33/214832 20.08.2012 Про Міжнародний Інвестиційний форум№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
08-22/224333 20.08.2012 Про об`єкти електропостачання№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Мотор Січ"
08-35/225134 21.08.2012 Про погашення заборгованості з заробітної плати№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-22/227435 22.08.2012 Про відновлення функціонування стаціонарного 
річкового причалу "Вільноандріївка"

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

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
08-22/225736 21.08.2012 Про проведений моніторинг господарської 

діяльності 
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-45/226237 21.08.2012 Про участь у заходах№ від Питання організаційної роботи

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-22/225638 21.08.2012 ТОВ "ПРИАЗОВСЬКИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Про проведений моніторинг господарської 
діяльності

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

08-35/225239 21.08.2012 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ"
Про погашення заборгованості з заробітної плати

№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші кореспонденти
08-24/229940 23.08.2012 "Укрдержбудекспертиза" в Запорізькій області

Про уточнення заробітної плати в складі 
інвестиційної кошторисної документації

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Обласний центр зайнятості
08-35/227241 22.08.2012 Про сприяння в отриманні дозволів на 

працевлаштування
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Редакції газет
08-23/224042 20.08.2012 Про опублікування оголошення№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Установи культури
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08-31/229943 23.08.2012 Обласний український музично-драматичний театр 
ім.В.Г.Магара
Про фестиваль мистецтв національних культур 
"Ми - українські"

№ від Питання релігії та національностей

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-24/223944 20.08.2012 Про надання пропозицій щодо об'єктів, які 
пропонуються фінансуватись у 2013 році 

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-45/223645 20.08.2012 Про від'їзд офіційної делегації від Запорізької 
області

№ від Питання організаційної роботи

08-29/226746 21.08.2012 Про виконання наказу Мінсоцполітики України№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 
та спорту

08-23/226647 21.08.2012 Про посилення заходів щодо профілактики 
сибірки на території Запорізької області 

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-38/226948 22.08.2012 Про участь у заході№ від Питання діяльності об'єднань 
громадян, політичних блоків, 
партій та рухів

08-23/229449 23.08.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-23/229350 23.08.2012 Про замовлення сільгосптехніки на 2013 рік№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

Василівська райдержадміністрація
08-22/224251 20.08.2012 Про створення інвестиційних промислових зон№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Вільнянська райдержадміністрація
08-36/230052 23.08.2012 Про погодження звільнення Супруненко А.Г.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-36/230153 23.08.2012 Про погодження звільнення Супруненко А.Г.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
08-36/227754 22.08.2012 Про звільнення Тарасова В.Г.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Пологівська райдержадміністрація
08-36/228655 22.08.2012 Про погодження звільнення Нестеренко С.І.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Державна податкова адміністрація
08-21/229156 23.08.2012 Про День підприємця№ від Управління майном, приватизація 

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

Управління внутрішніх справ
08-41/222757 20.08.2012 Про розгляд звернень щодо розслідування 

діяльності кредитних спілок
№ від Правові питання

08-34/226358 21.08.2012 Про звернення Тоцької С.М.№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-41/225059 21.08.2012 Про стан правопорядку у м. Мелітополі№ від Правові питання

Управління ДАІ
08-34/225560 21.08.2012 Про посилення контролю за безпекою дорожнього 

руху
№ від Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій
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Управління державної служби Головдержслужби України
08-36/224661 21.08.2012 Про розроблення типових профілів професійної 

компетенції
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-45/227162 22.08.2012 Про надання інформації щодо основних 
показників роботи облдержадміністрації 

№ від Питання організаційної роботи

Головне управління праці та соціального захисту населення
08-38/228863 23.08.2012 Про заходи щодо поліпшення рейтингових 

результатів області
№ від Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, 
партій та рухів

Головне фінансове управління
08-36/228964 23.08.2012 Про виділення коштів№ від Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна служба геології та надр України
08-22/228165 22.08.2012 Про анулювання спеціального дозволу на 

користування надрами
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
08-37/230266 23.08.2012 Про нагородження Орла В.П. (інші)№ від Питання нагород, присвоєння 

звань, Державних премій

Державне агентство екологічних інвестицій України
08-22/223267 20.08.2012 Про доопрацювання проектів цільових 

екологічних інвестицій
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України

08-33/225868 21.08.2012 Про Міжнародний інвестиційний форум№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Державне агентство земельних ресурсів України
08-36/228469 22.08.2012 Про погодження призначення на посаду Чайки 

О.Г.
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

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