
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 05.11.2012  по 09.11.2012 

Ф20-КА

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Заявник
08-35/31501 08.11.2012 Сайфутдінов Р.М.

Про результати розгляду звернення
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші кореспонденти
08-33/31632 09.11.2012 Уряд Краснодарського краю  РФ

Про підготовку заходів між Запорізькою областю 
та Краснодарським краєм

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-22/30873 05.11.2012 Про проблеми вітчизняного автомобілебудування№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/31154 06.11.2012 Про субвенції з державного бюджету на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах

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

08-20/31625 09.11.2012 Про перерозподіл коштів з резервного фонду 
державного бюджету України

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
08-22/31486 08.11.2012 Про виділення лімітів природного газу№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство інфраструктури
08-22/31007 06.11.2012 Про врегулювання питань роботи автомобільного 

транспорту
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-21/30928 05.11.2012 Про участь у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-22/31559 08.11.2012 Про надання протокольних рішень обласної  
комісії та обсягів розрахунків заборгованості з 
різниці в тарифах

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

Міністерство соціальної політики
08-30/309010 05.11.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які мають 
підстави для усиновлення

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/313311 07.11.2012 Про надання інформації щодо порушення прав 
дітей на усиновлення

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/313212 07.11.2012 Про створення прийомних сімей№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт



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

08-30/316013 09.11.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які мають 
підстави для усиновлення

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

Міністерство фінансів
08-20/315614 09.11.2012 Про перерозподіл коштів з резервного фонду 

державного бюджету
№ від Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-41/310315 06.11.2012 Про стан виконання Комплексного плану заходів 
щодо профілактики правопорушень у Запорізькій 
області на 2011-2015 роки

№ від Правові питання

Бердянський міськвиконком
08-24/311016 06.11.2012 Про реалізацію програми здешевлення вартості 

іпотечних кредитів
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізький міськвиконком
08-31/311117 06.11.2012 Про сприяння у діяльності недільної школи№ від Питання релігії та національностей

08-35/310818 06.11.2012 Про видатки на організацію громадських робіт у 
2013 році

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

08-22/313019 07.11.2012 Про надання планів погашення заборгованості за 
спожитий природний газ підприємствами 
комунальної теплоенергетики

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

Токмацьський міськвиконком
08-41/313120 07.11.2012 Про адміністративний матеріал стосовно 

гр.Сечиної О.А.
№ від Правові питання

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-22/315821 09.11.2012 Про надання інформації№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Енергодарська міська рада
08-24/309822 06.11.2012 Про надання документації№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-28/311223 06.11.2012 Про створення обласного перинатального центу№ від Охорона здоров'я

08-29/311324 06.11.2012 Про створення КУ "Запорізький обласний центр 
олімпійської підготовки" ЗОР

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ "Мотор Січ"
08-33/315225 08.11.2012 Про надання презентацій проектів№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
08-45/311626 06.11.2012 Про селекторну нараду№ від Питання організаційної роботи
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

Запорізька ДРЕС
08-27/312227 06.11.2012 Про відвідування музею історії "ДніпроГЕС"№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-21/315928 09.11.2012 ПАТ "Запоріжвогнетрив"

Про передачу об`єкта з державної у комунальну 
власність

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

Інші кореспонденти
08-24/310429 06.11.2012 ПАТ " Укрексімбанк"

Про реалізацію програми здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Інші підприємства
08-22/310230 06.11.2012 ТОВ "ТК"Гранд-Авто"

Про попередження про розірвання договору
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Облпрокуратура
08-35/309731 06.11.2012 Про вжиття заходів щодо підприємств, які мають 

заборгованість із заробітної плати
№ від Правові питання

ОСПП "Потенціал"
08-35/310632 06.11.2012 Про підготовку засідання обласної тристоронньої 

соціально-економічної ради
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Учбові заклади
08-33/314333 08.11.2012 ЗНТУ

Про оновлення складу обласної комісії з 
конкурсного відбору проектів транскордонного 
співробітництва

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

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Президент України
08-22/308834 05.11.2012 Про проблеми вітчизняного автомобілебудування№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-34/308235 05.11.2012 Про проведення наради№ від Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-21/308436 05.11.2012 Про надання кандидатур№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

08-35/312037 06.11.2012 Про стан травматизму невиробничого характеру в 
області за 9 місяців 2012 року

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

08-22/309938 06.11.2012 Про проблемні питання, пов`язані з наданням 
послуг поштового зв`язку

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

08-35/310739 06.11.2012 Про моніторинг створення нових робочих місць№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-29/312340 06.11.2012 Про спортивні споруди№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 
та спорту
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-32/313941 07.11.2012 Про надання пояснень щодо невиконання 
доручень наданих протоколом № 2 від 19.09.2012

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

08-35/313742 07.11.2012 Про організацію роботи територіальних комісій з 
питань погашення заборгованості з виплати 
заробітної плати

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

08-24/312943 07.11.2012 Про стан проходження опалювального сезону 
2012/2013 років

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-19/314744 08.11.2012 Про участь у семінарі№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

08-23/314045 08.11.2012 Про роздрібні ціни на хліб№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-35/314546 08.11.2012 Про заходи щодо забезпечення соціального 
захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, в осінньо-зимовий період 
2012-13 років, у складних погодних умовах та 
підчас НС

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

Бердянська райдержадміністрація
08-35/311947 06.11.2012 Про смертельні випадки внаслідок невиробничого 

травматизму серед дітей віком до 14 років
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Запорізька райдержадміністрація
08-50/315548 06.11.2012 Про порушення виконавської дисципліни№ від Питання організаційної роботи

Приазовська райдержадміністрація
08-20/314149 08.11.2012 Про надання дозволу на попередню оплату№ від Фінансування, затвердження і 

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

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
08-36/308150 05.11.2012 Про надання інформації№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
08-20/314951 08.11.2012 Про надання роз`яснень№ від Фінансування, затвердження і 

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

Державна податкова адміністрація
08-20/309552 06.11.2012 Про проведення наради№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-20/314653 07.11.2012 Про проведення наради 13.11.2012№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

Інспекція праці у Запорізькій області
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-35/308554 05.11.2012 Про заборгованість по заробітній платі№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Регіональне відділення Фонду державного майна
08-21/308955 05.11.2012 Про продовження терміну дії договору оренди№ від Управління майном, приватизація 

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

Управління внутрішніх справ
08-27/309156 05.11.2012 Про надання інформації№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
08-41/310957 06.11.2012 Про повідомлення Інтернет-порталу щодо торгівлі 

дітей
№ від Правові питання

Управління ДАІ
08-22/311858 06.11.2012 Про надання інформації№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/311759 06.11.2012 Про надання інформації№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-34/312160 06.11.2012 Про проведення наради№ від Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-33/315161 08.11.2012 Про оновлення складу обласної комісії з 
конкурсного відбору проектів транскордонного 
співробітництва

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

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
08-35/308662 05.11.2012 Про погашення заборгованості з заробітної плати№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Управління охорони здоров'я
08-35/310163 06.11.2012 Про проведення засідання організаційного 

комітету обласного конкурсу "Кращий волонтер 
року"

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

Управління у справах преси та інформації
08-27/311464 06.11.2012 Про реалізацію Національного проекту "Нове 

життя " в Зап. обл.
№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
08-20/316165 09.11.2012 Про перерозподіл коштів з резервного фонду 

державного бюджету України
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
08-22/314166 08.11.2012 Про погодження Правил користування 

маломірними суднами на водних об`єктах у 
Запорізькій області

№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва

08-24/315767 09.11.2012 Про надання роз`яснень з питань ліцензування№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України

08-20/309368 05.11.2012 Про надання фінансового звіту№ 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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