
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 17.09.2012  по 21.09.2012 

Ф20-КА

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти
08-22/25291 17.09.2012 Про засідання конкурсного комітету з визначення 

автомобільних перевізників
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-34/25692 19.09.2012 Про вирішення питання щодо зняття карантину у 

с. Комишуватка Приморського району
№ від Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-27/25453 20.09.2012 Про відзначення 80-річчя Дніпровської ГЕС№ від Культура, туризм, засоби масової 
інформації та архівної справи

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-22/25344 17.09.2012 Про проблемні питання, пов`язані з охороною 

ліній електропередач
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство культури
08-27/25945 21.09.2012 Про участь творчого колективу у заході № від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій
08-37/25426 17.09.2012 Про  погодження нагородження № від Питання нагород, присвоєння 

звань, Державних премій
08-36/25367 17.09.2012 Про погодження звільнення Шаца Є.С.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-36/25498 18.09.2012 Про погодження призначення та звільнення Шлеї 

В.В.
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство соціальної політики
08-30/25639 18.09.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/254810 18.09.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які мають 
підстави для усиновлення

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

08-30/257711 19.09.2012 Про створення дитячого будинку сімейного типу 
Грабчук Н.В. та Грабчук І.І.

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-35/258012 20.09.2012 Про збільшення обсягу видатків для здійснення 
соціальних виплат

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

Міністерство фінансів
08-20/254713 18.09.2012 Про внесення змін до річного розпису№ від Фінансування, затвердження і 

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



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

08-20/255014 18.09.2012 Про внесення змін до річного розпису№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-20/257515 19.09.2012 Про затвердження паспорта бюджетної програми 
за КПКВК 7781820 на 2012 рік

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-31/253216 17.09.2012 Про проведення 17-го Всеукраїнського фестивалю 

корейської культури та мистецтв
№ від Питання релігії та національностей

08-13/253917 17.09.2012 Про запрошення на зустріч№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-29/254118 17.09.2012 Про удосконалення міських програм соціальної 
спрямованості

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

08-33/257419 19.09.2012 Про запрошення на зустріч№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Токмацьський міськвиконком
08-38/259120 21.09.2012 Про оформлення договорів на приміщення№ від Питання діяльності об'єднань 

громадян, політичних блоків, 
партій та рухів

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізька міська рада
08-27/256821 19.09.2012 Про ІІІ Всеукраїнський козацький фестиваль 

"Покрова на Хортиці"
№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-37/257822 19.09.2012 Про нагородження№ від Питання нагород, присвоєння 

звань, Державних премій
08-37/257923 19.09.2012 Про нагородження№ від Питання нагород, присвоєння 

звань, Державних премій
08-32/255324 20.09.2012 Про відкликання погоджень на отримання 

спеціальних дозволів
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

08-37/258525 20.09.2012 Про нагородження № від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-29/258426 20.09.2012 Про погодження загальної чисельності учнів і 
студентів КЗ "ЗСЗШІСП" ЗОР

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
08-22/257227 19.09.2012 Про проведення селекторної наради№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-22/253028 17.09.2012 Про нараду з питання організації річкових 

перевезень та належності стаціонарних річкових 
причалів

№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок
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Облпрокуратура
08-41/257029 19.09.2012 Про повідомлення друкованих засобів масової 

інформації
№ від Правові питання

08-41/258630 20.09.2012 Про повідомлення друкованих засобів масової 
інформації 

№ від Правові питання

Учбові заклади
08-29/252731 17.09.2012 Про проведення VI Міжнародної конференції з 

питань патріотичного виховання молоді
№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-35/254332 17.09.2012 Про проведення обласного заходу з нагоди 
Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня 
ветеранів

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

08-23/253133 17.09.2012 Про забезпечення участі у Всеукраїнській 
спартакіаді

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-30/255134 18.09.2012 Про святкування Дня усиновлення№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-23/259035 21.09.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-32/258936 21.09.2012 Про реалізацію проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

08-45/258637 21.09.2012 Про організацію засідань "круглих столів"№ від Питання організаційної роботи

Куйбишевська райдержадміністрація
08-32/255638 18.09.2012 Про незаконний видобуток корисних копалин на 

території району
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Приазовська райдержадміністрація
08-20/257139 19.09.2012 Про проведення попередньої оплати№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-32/256040 20.09.2012 Про забезпечення схоронності надр№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

Розівська райдержадміністрація
08-32/255441 18.09.2012 Про незаконний видобуток корисних копалин на 

території району
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Токмацька райдержадміністрація
08-32/255842 18.09.2012 Про незаконний видобуток корисних копалин на 

території району
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Якимівська райдержадміністрація
08-32/256143 18.09.2012 Про самовільне користування земельною 

ділянкою с/г призначення 
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

08-36/258144 19.09.2012 Про погодження звільнення Дудкіна І.В.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

РАЙОННІ РАДИ

Михайлівська райрада
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08-22/254045 17.09.2012 Про власника стаціонарного річкового причалу 
"Вільноандріївка"

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

Приазовська райрада
08-32/255946 18.09.2012 Про забезпечення схоронності надр№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Токмацька райрада
08-22/255247 20.09.2012 Про незаконний видобуток корисних копалин на 

території району
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Інші територіальні обласні органи
08-32/256248 20.09.2012 ТУ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ

Про відкликання погодження планів гірничих 
робіт

№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

Управління ДАІ
08-41/258749 20.09.2012 Про перевезення школярів№ від Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Головне управління праці та соціального захисту населення
08-29/258850 21.09.2012 Про надання відомостей № від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Головне фінансове управління
08-22/252851 17.09.2012 Про нараду з питання організації річкових 

перевезень та належності стаціонарних річкових 
причалів

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

Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з 
громадськістю

08-50/258752 21.09.2012 Про результати перевірки№ від Питання організаційної роботи

Управління капітального будівництва
08-20/254653 18.09.2012 Про надання дозволу на попередню оплату№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-20/256754 19.09.2012 Про надання дозволу на попередню оплату№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна казначейська служба України
08-20/259255 21.09.2012 Про зміни до розпису№ від Фінансування, затвердження і 

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

Державна служба молоді та спорту України
08-44/256456 18.09.2012 Про проведення VI Міжнародної конференції з 

питань патріотичного виховання молоді
№ від Питання мобілізаційної та 

оборонної роботи, робота митниць
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Державне агентство екологічних інвестицій України
08-32/256657 18.09.2012 Про проекти цільових екологічних (зелених) 

інвестицій
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

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