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 Запорізька  обласна  державна  адміністрація 
 
 
 ІНФОРМАЦІЯ Ф20-КА 
 про вихідні документи за період з  10.06.2013   по  14.06.2013    
 
 1 № 08-36/1761 від 10.06.2013 Про погодження призначення Билима О.М.Питання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 служби 
 
 2 № 08-20/1755 від 10.06.2013 Департамент екології  Фінансування, затвердження і виконання
паперовийпаперова 
 Про бюджетний запит на 2014 рік по КПКВК бюджету, ціноутворення, індексації, 
 7781010 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 
 3 № 08-36/1751 від 10.06.2013 Про звільнення Казеки В.Г. Питання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 служби 
 
 4 № 08-36/1759 від 10.06.2013 Про погодження призначення Стеценка В.М.,Питання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 Суконкіна Е.В., Калаганова О.В. служби 
 
 5 № 08-36/1762 від 10.06.2013 Про кандидатуру Бамбизової С.І. дляПитання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 призначення на посаду служби 
 
 6 № 08-36/1757 від 10.06.2013 Про продовження контракту з Меньковим М.П.Питання кадрової роботи та 
державноїпаперовийпаперова 
 служби 
 
 7 № 08-36/1758 від 10.06.2013 Про погодження звільнення Аносова Е.В.Питання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 служби 
 
 8 № 08-50/1752 від 10.06.2013 Про надання пропозицій до складу оргкомітетуПитання організаційної роботи
паперовийпаперова 
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 9 № 08-21/1755 від 10.06.2013 ДП "Центр Державного земельного кадастру" Управління майном, приватизація
паперовийпаперова 
 Про упорядкування обліку юридичної особи комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 
 10 № 08-21/1753 від 10.06.2013 Про завершення процедури передачі об"єктів зУправління майном, приватизація
паперовийпаперова 
 державної до комунальної власності комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 
 11 № 08-22/1745 від 10.06.2013 Про енергозберігаючу та енергоефективнуПромисловість, паливно-енергетичний
паперовийпаперова 
 продукцію комплекс, транспорт і зв'язок 
 
 12 № 08-37/1750 від 10.06.2013 Про нагородження Гоменюка І.А.Питання нагород, присвоєння звань,
паперовийпаперова 
 Державних премій 
 
 13 № 08-50/1773 від 11.06.2013 Про продовження терміну виконанняПитання організаційної роботипаперовий
паперова 
 розпорядження голови ОДА 
 
 14 № 08-38/1771 від 11.06.2013 Про звернення ГО із захисту вкладниківПитання діяльності об'єднань громадян,
паперовийпаперова 
 кредитних спілок політичних блоків, партій та рухів 
 
 15 № 08-24/1770 від 11.06.2013 Про погодження титулу будови Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий
паперова 
 містобудування та архітектура 
 
 16 № 08-24/1769 від 11.06.2013 Про погодження титулу будови Капітальне будівництво, ЖКГ,паперовий
паперова 
 містобудування та архітектура 
 
 17 № 08-22/1783 від 11.06.2013 Про склад учасників селекторної нарадиПромисловість, паливно-енергетичний
паперовийпаперова 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
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 18 № 08-33/1778 від 11.06.2013 Про здійснення експертної оцінки Питання зовнішньо-економічноїпаперовий
паперова 
 інвестиційного середовища діяльності, встановлення виробничих, 
 наукових і культурних зв'язків 
 
 19 № 08-19/1779 від 11.06.2013 Про надання інформації щодо промисловихПитання соціально-економічного
паперовийпаперова 
 підприємств розвитку 
 
 20 № 08-29/1781 від 11.06.2013 Про надання інформації щодо кількостіПитання сім'ї, жінок, дітей, молоді та
паперовийпаперова 
 працівників закладів фізичної культури і спорту спорту 
 регіону 
 
 21 № 08-33/1776 від 11.06.2013 Посольство Республіки Індія в Україні Питання зовнішньо-економічної
паперовийпаперова 
 Про розширення співробітництва з Республікою діяльності, встановлення виробничих, 
 Індія наукових і культурних зв'язків 
 
 22 № 08-20/1775 від 11.06.2013  легалізацію комп"ютерних програмФінансування, затвердження і виконання
паперовийпаперова 
 бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 
 23 № 08-39/1780 від 11.06.2013 Про повернення засобів доступу до бази данихПитання виборів та референдумів
паперовийпаперова 
 Реєстру 
 
 24 № 08-27/1767 від 11.06.2013 Про сприяння в проведенні заходу Культура, туризм, засоби масовоїпаперовий
паперова 
 інформації та архівної справи 
 
 25 № 08-26/1766 від 11.06.2013 Запорізький національний технічний університет Освіта і наукапаперовий паперова 
 Про науково-дослідну роботу 
 
 26 № 08-47/1763 від 11.06.2013 Про поновлення надання послуг Інтернет таПитання інформаційних технологій
паперовийпаперова 
 гарантію оплати заборгованості 
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 27 № 08-41/1765 від 11.06.2013 Прокуратура з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Правові питання
паперовийпаперова 
 Про стан виконання трудового законодавства 
 на ЗДП "Радіоприлад" 
 
 28 № 08-44/1764 від 11.06.2013 ТОВ "УНІКА Лтд"  Питання мобілізаційної та оборонної
паперовийпаперова 
 Про мобілізаційний план підприємству роботи, робота митниць 
 
 29 № 08-23/1768 від 11.06.2013 Про агропромислову виставку "Агро-2013"Ринкові відносини і реформування в
паперовийпаперова 
 АПК 
 
 30 № 08-45/1790 від 12.06.2013 Про питання для розгляду на засіданні колегіїПитання організаційної роботи
паперовийпаперова 
 ОДА 
 
 31 № 08-37/1785 від 12.06.2013 Про нагородження медаллю "За розвитокПитання нагород, присвоєння звань,
паперовийпаперова 
 Запорізького краю" Літвінова В.В. Державних премій 
 
 32 № 08-36/1787 від 12.06.2013 Про призначення виконуючих обов"язкиПитання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 директорів шкіл-інтернатів служби 
 
 33 № 08-22/1786 від 12.06.2013 Про участь у заходах Промисловість, паливно-енергетичний
паперовийпаперова 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 
 34 № 08-22/1772 від 12.06.2013 Про виконання 1 етапу Регіональної програмиПромисловість, паливно-
енергетичний паперовий паперова 
 комплекс, транспорт і зв'язок 
 
 35 № 08-36/1797 від 12.06.2013 Про участь у засіданні колегії ОДА Грачова .В.Питання кадрової роботи та 
державноїпаперовийпаперова 
 служби 
 
 36 № 08-36/1796 від 12.06.2013 Довідка Лісняк Е.В. Питання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 служби 
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 37 № 08-36/1795 від 12.06.2013 Довідка Дворнецькій Н.В. Питання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 служби 
 
 38 № 08-36/1794 від 12.06.2013 Довідка ЖулідовійС.А. Питання кадрової роботи та державної
паперовийпаперова 
 служби 
 
 39 № 08-35/1790 від 12.06.2013 Про погашення заборгованості з виплатиПитання соціально-економічного
паперовийпаперова 
 заробітної плати розвитку 
 
 40 № 08-35/1789 від 12.06.2013 Про погашення боргів із заробітної платиПитання соціального захисту, зайнятості
паперовийпаперова 
 населення, праці та заробітної плати 
 
 41 № 08-29/1791 від 12.06.2013 Про дитячий оздоровчий заклад Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді та
паперовийпаперова 
 спорту 
 
 42 № 08-29/1792 від 12.06.2013 Про проведення наради щодо оздоровлення таПитання сім'ї, жінок, дітей, молоді та
паперовийпаперова 
 відпочинку дітей влітку 2013 року спорту 
 
 43 № 08-21/1754 від 13.06.2013 Ліквідатору ВАТ "Південдизельмаш" Управління майном, приватизація
паперовийпаперова 
 Про списання державного майна комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 
 44 № 08-33/1809 від 13.06.2013 Про погодження Проекту Угоди міжПитання зовнішньо-економічної
паперовийпаперова 
 Запорізькою ОДА та урядом Нижегородської діяльності, встановлення виробничих, 
 області наукових і культурних зв'язків 
 
 45 № 08-21/1814 від 13.06.2013 Про надання інформації про договори орендиУправління майном, приватизація
паперовийпаперова 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
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 46 № 08-29/1800 від 13.06.2013 Про виконання п.5 протокольного дорученняПитання сім'ї, жінок, дітей, молоді та
паперовийпаперова 
 голови ОДА від 05.06.2013 № 20 спорту 
 
 47 № 08-24/1806 від 13.06.2013 Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Капітальне будівництво, 
ЖКГ,паперовий паперова 
 Про надання інформації щодо обсягів введення містобудування та архітектура 
 в експлуатацію об"єкті  
 в соціальної сфери 
 
 48 № 08-35/1805 від 13.06.2013 Про заборгованість Питання соціального захисту, зайнятості
паперовийпаперова 
 населення, праці та заробітної плати 
 
 49 № 08-41/1804 від 13.06.2013 Про забезпечення погашення заборгованості зПравові питання паперовий паперова 
 заробітної плати 
 
 50 № 08-44/1801 від 13.06.2013 Про надання пропозицій щодо формування,Питання мобілізаційної та оборонної
паперовийпаперова 
 розміщення матеріальних цінностей роботи, робота митниць 
 мобілізаційного резерву 
 
 51 № 08-20/1803 від 13.06.2013 Індустріальне відділення ПАТ КБ "Приватбанк" Фінансування, затвердження і 
виконанняпаперовийпаперова 
 Про розірвання договору бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 
 52 № 08-35/1812 від 13.06.2013 НДУ КАрташову Є.Г.  Питання соціального захисту, зайнятості
паперовийпаперова 
 Про розгляд звернення Єрзикової Р.Л. населення, праці та заробітної плати 
 
 53 № 08-35/1813 від 13.06.2013 НДУ Карташов Є.Г.  Питання соціального захисту, зайнятості
паперовийпаперова 
 Про розгляд звернення Кондратенко А.П. населення, праці та заробітної плати 
 
 54 № 08-24/1802 від 13.06.2013 Про участь представника виконавчого комітету уКапітальне будівництво, ЖКГ,
паперовийпаперова 
 засіданні обласного комітету доступності містобудування та архітектура 
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 55 № 08-37/1798 від 13.06.2013 Про організацію вручення державних нагородПитання нагород, присвоєння звань,
паперовийпаперова 
 Державних премій 
 
 56 № 08-36/1815 від 13.06.2013 Про погодження призначення Давидкова С.О.,Питання кадрової роботи та 
державноїпаперовийпаперова 
 Анісімова В.Л., Верпети П.Г., Ярошевської І.Л. служби 
 
 57 № 08-20/1810 від 13.06.2013 ТОВ з іноземними інвестиціями "БОСАЛ-ЗАЗ" Фінансування, затвердження і 
виконанняпаперовийпаперова 
 Про врегулювання проблемного питання бюджету, ціноутворення, індексації, 
 виділення і використання коштів, 
 робота банків, оподаткування тощо 
 
 58 № 08-27/1824 від 14.06.2013 Про концепцію культурного розвитку уКультура, туризм, засоби масової
паперовийпаперова 
 сільській місцевості інформації та архівної справи 
 
 59 № 08-41/1827 від 14.06.2013 Про проведення перевірок Правові питання паперовий паперова 
 
 60 № 08-21/1821 від 14.06.2013 Про упорядкування обліку юридичних осібУправління майном, приватизація
паперовийпаперова 
 комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 
 61 № 08-21/*1821 від 14.06.2013 Про прискорення процесу по замініУправління майном, приватизація
паперовийпаперова 
 арбітражного керуючого комунального і державного майна, 
 сприяння розвитку підприємництва, 
 оренди державного майна 
 
 62 № 08-35/1819 від 14.06.2013 НДУ Каратшов Є.Г.  Питання соціального захисту, зайнятості
паперовийпаперова 
 Про розгляд звернення Насонової В.М. населення, праці та заробітної плати 
 
 63 № 08-35/1818 від 14.06.2013 НДУ Каратшов Є.Г.  Питання соціального захисту, зайнятості
паперовийпаперова 
 Про розгляд звернення Дяченко Л.М. населення, праці та заробітної плати 
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 64 № 08-30/1817 від 14.06.2013 Про направлення анкет дітей-сирітПитання усиновлення та дітей-сиріт
паперовийпаперова 
 
 
 Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації 
 


