
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 12.09.2011  по 16.09.2011 

Ф20-КА

№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

08-50/25961 13.09.2011 Надана довіреність на Лимарчука Станіслава 
Вікторовича до 31 грудня 2013року.

№ від

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Перший заступник голови ОДА

08-50/26102 14.09.2011 Про продовження терміну виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації

№ від

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Депутати Верховної Ради України

08-19/26113 14.09.2011 Про подання інформації № від

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти

08-36/25794 12.09.2011 Надана довідка Смірнову Євгену Сергійовичу№ від

08-36/25915 12.09.2011 Дніпропетровський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 
управління при Президентові України.
Про учасників навчання з підвищення кваліфікації.

№ від

08-21/26156 14.09.2011 Про погодження проекту регуляторного акта № від

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

08-23/26087 14.09.2011 Про державну  підтримку тваринництва№ від

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08-25/25848 12.09.2011 Про оприлюднення інформації щодо проведення торгів 
в рамках спільних з МФО проектів.

№ від

Міністерство інфраструктури

08-27/26049 14.09.2011 Про координацію розвитку туристично-курортної 
сфери

№ від

08-27/260310 14.09.2011 Про сприяння проведенню ІІ Всеукраїнського 
козацького фестивалю "Покрова на Хортиці"

№ від

Міністерство культури

08-35/261911 14.09.2011 Про оплату праці працівникам КЗ "Запорізький 
обласний театр юного глядача" Запорізької обласної 
ради

№ від

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

08-26/262712 15.09.2011 Про початок навчально-виховного процесу в гімназії № 
47 м. Запоріжжя

№ від



№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

Міністерство охорони здоров'я

08-28/261813 14.09.2011 Про виділення додаткових коштів на медичне 
обладнання

№ від

Міністерство фінансів

08-20/262214 15.09.2011 Про надання інформації щодо використання коштів№ від

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-45/259715 13.09.2011 Про проведення в Україні Європейського тижня 
місцевої демократії

№ від

Запорізький міськвиконком

08-26/259216 12.09.2011 Про забезпечення належної підготовки до навчального 
року загальноосвітніх навчальних закладів м.Запоріжжя

№ від

08-23/260017 13.09.2011 Про інвентаризацію внутрішньогосподарських 
зрошувальних систем

№ від

08-32/259318 13.09.2011 Про створення парку№ від

08-29/261619 14.09.2011 Про участь у акції " Я проти насилля!"№ від

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

08-45/263820 16.09.2011 Про здійснення моніторингу актів і доручень 
Президента України за ІІІ квартал 2011 року

№ від

ВАТ "Український графіт"

08-21/258921 12.09.2011 Про довгострокові фінансові вкладення, що належать 
державі.

№ від

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"

08-22/260922 14.09.2011 Про участь в селекторній нараді голів 
райдержадміністрацій

№ від

Служба автодоріг у Запорізькій оьласті

08-22/258523 12.09.2011 Про надання Переліку об`єктів будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах Запорізької 
області.

№ від

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Адміністрація Президента України

08-36/263024 16.09.2011 Про розпорядження щодо виконання обов`язків голови 
Мелітопольської районної державної адміністрації 
Горбань В.І.

№ від

Секретаріат Президента України

08-36/263125 16.09.2011 Про розпорядження щодо виконання обов`язків голови 
Мелітопольської районної державної адміністрації 
Горбань В.І.

№ від

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-29/258126 12.09.2011 Про проведення велоестафети "Спорт для всіх - єднає 
Україну!" з 02 вересня по 10 вересня 2011року.

№ від
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№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

08-37/259027 12.09.2011 Про отримання нагрудних знаків до почесного звання 
"Мати-героїня"

№ від

08-36/261228 14.09.2011 Про списки кадрового резерву на посади державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади на 2012 
рік

№ від

08-34/262429 15.09.2011 Про вивчення стану організації технічної інвентаризації 
захисних споруд в області

№ від

08-45/262330 15.09.2011 Про розміщення скриньок для скарг та пропозицій 
щодо діяльності органів місцевого самоврядування

№ від

08-50/262031 15.09.2011 Про формування ресурсів продовольчого зерна врожаю 
2011року для регіональних потреб

№ від

Бердянська райдержадміністрація

08-32/262532 15.09.2011 Про надання інформації № від

Якимівська райдержадміністрація

08-36/258833 12.09.2011 Про погодження звільнення Парій Л.В.№ від

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-50/258734 12.09.2011 Про порушення виконавської дисципліни№ від

08-36/261335 14.09.2011 Про списки кадрового резерву на посади державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади на 2012 
рік 

№ від

08-36/261436 14.09.2011 Щодо Порядку формування списків кадрового резерву 
на посади керівників підприємств, установ та 
організацій

№ від

08-20/260237 14.09.2011 Щодо надання фінансової звітності по КПК 2201120№ від

08-36/263438 16.09.2011 Надана довідка Шпіньовій О.В.№ від

Відділ у справах національностей та релігій

08-50/263239 16.09.2011 Про проведення перевірки№ від

Головне управління агропромислового розвитку

08-32/259540 13.09.2011 Про несанкціоноване звалище у Вільнянському районі№ від

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури

08-50/263341 16.09.2011 Про проведення перевірки№ від

Головне фінансове управління

08-50/258642 12.09.2011 Про порушення виконавської дисципліни.№ від

Управління з питань НС та у справах захисту населення від 
наслідків ЧАЕС

08-22/259943 13.09.2011 Про вивезення небезпечної речовини№ від

Управління у справах преси та інформації

08-20/259844 13.09.2011 Про додаткові кошти за КПКВК 7781010№ від

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Центральна виборча комісія

08-39/263645 16.09.2011 Про повернення засобів доступу до бази данних 
Реєстру

№ від
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№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

08-30/262846 15.09.2011 Про направлення анкет дітей, позбавлених 
батьківського піклування

№ від

08-30/262747 15.09.2011 Про направлення поновленої анкети№ від

Національне агентство України з питань державної служби

08-36/262148 15.09.2011 Щодо обмежень викладацької діяльності для 
держслужбовців в системі підвищення кваліфікації

№ від

Фонд державного майна України

08-21/258249 12.09.2011 Про надання відомостей з Єдиного реєстру об`єктів 
державної власності

№ від

08-50/260150 14.09.2011 Про збільшення обсягів виробництва№ від
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