
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 26.09.2011  по 30.09.2011 

Ф20-КА

№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти

08-23/27301 27.09.2011 Про складське зберігання зерна№ від

08-22/27282 27.09.2011 Про проведення перевірки ЗДП "Кремнійполімер"№ від

08-36/27443 28.09.2011 Довідка Івановій Н.С.№ від

08-22/27404 28.09.2011 Про розробку проекту Програми 
соцііально-економічного розвитку області на 2012 рік

№ від

08-21/27515 29.09.2011 Про передачу об`єкта до комунальної власності 
територіальної громади м. Токмак

№ від

Фонди

08-36/27456 28.09.2011 (Аграрний фонд)  Про погодження призначення 
Ніколаєва А.В.

№ від

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України

08-22/27557 30.09.2011 Про будівництво автотранспортної магістралі через 
р.Дніпро в м.Запоріжжі

№ від

08-22/27428 30.09.2011 Про списання заборгованності за електричну енергію№ від

Комісії при КМУ

08-35/27539 30.09.2011 Про визнання гуманітарної допомоги№ від

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

НАК "Нафтогаз України"

08-22/271910 26.09.2011 Про отримання лімітів на поставку природного газу№ від

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства

08-23/276311 30.09.2011 Про очікувані прогнози роботи галузі тваринництва№ від

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08-22/274312 28.09.2011 Про укладання договорів на поставку природного газу№ від

08-19/274913 29.09.2011 Про вжиття заходів щодо усунення негативних 
тенденцій за окремими напрямами оцінки результатів 
діяльності за 1 півріччя 2011 року

№ від

Міністерство закордонних справ

08-33/272514 26.09.2011 Про погодження технічного завдання на закордонне 
відрядження до Фінляндії

№ від

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

08-37/272715 27.09.2011 Про представлення Сафонової О.М. до присвоєння 
почесного звання

№ від



№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

08-37/272616 27.09.2011 Про представлення Токарєвої О.Є. до присвоєння 
почесного звання

№ від

08-26/275617 30.09.2011 Про постачання теплової енергії№ від

Міністерство охорони здоров'я

08-28/273218 27.09.2011 Про акредитацію приватної форми власності№ від

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-22/271819 26.09.2011 Про деякі питання щодо відбору джерела теплоти при 
реконструкції системи опалення

№ від

Міністерство фінансів

08-20/272020 26.09.2011 Про уточнення бюджетного запиту до проекту 
державного бюджету на 2012 рік

№ від

08-36/273021 27.09.2011 Про перелік змін до штатного розпису працівників 
апарату 

№ від

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-29/238422 27.09.2011 Про участь ровесників незалежності в урочистостях 
24.08.2011

№ від

08-20/272123 27.09.2011 Про надання інформації№ від

08-24/275024 29.09.2011 Про надання кандидатур до комісій з питань 
безоплатної передачі квартир, придбаних Державною 
іпотечною установою

№ від

Запорізький міськвиконком

08-24/272925 27.09.2011 Про виконання доручення Кабінету Міністрів України 
за результатами робочої поїздки Прем'єр-міністра 
України до Запорізької області 11.08.2011

№ від

08-27/273126 27.09.2011 Про ІІ Всеукраїнський козацький фестиваль "Покрова 
на Хортиці"

№ від

08-26/276027 30.09.2011 Про ситуацію з підготовкою закладів освіти м. 
Запоріжжя до опалювального сезону

№ від

Мелітопольський міськвиконком

08-24/273428 27.09.2011 Про співфінансування інвестиційного об'єкту№ від

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада

08-21/273329 27.09.2011 Про передачу об'єкту№ від

08-36/274730 28.09.2011 Про призначення на посаду директора КЗ 
"Василівський історико-архітектурний 
музей-заповідник "Садиба Попова" Філаса В.М.

№ від

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

Інші будівельні організації

08-24/274131 28.09.2011 Про внесення доповнень до проекту "Схема планування 
території Запорізької області"

№ від

Обласний центр зайнятості

08-21/274632 28.09.2011 Про надання інформації№ від

08-21/274633 28.09.2011 Про надання інформації № від
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№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

Учбові заклади

08-44/260634 27.09.2011 Про проведення обласного військово-спортивного 
конкурсу "Призовник-2011"

№ від

08-29/267135 27.09.2011 Про засідання обласної студентської ради№ від

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-29/276236 30.09.2011 Про проведення моніторингу видачі посвідчень батьків 
та дітей з багатодітних родин

№ від

Веселівська райдержадміністрація

08-26/276437 30.09.2011 Про організацію та здійснення загальноосвітнього 
навчання засуджених

№ від

Гуляйпільська райдержадміністрація

08-20/272438 27.09.2011 Щодо включення до фінансової звітності за 9 місяців 
по КПК 6731020

№ від

08-50/272239 27.09.2011 Про перевірку стану контрольної діяльності 
виконавської дисципліни

№ від

08-50/276140 30.09.2011 Про результати перевірки№ від

Мелітопольська райдержадміністрація

08-20/273841 28.09.2011 Про зміни бюджетних асигнувань за КПКВК 7781010 
на 2011 рік

№ від

Оріхівська райдержадміністрація

08-24/273542 27.09.2011 Про співфінансування інвестиційного об'єкту№ від

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Державна податкова адміністрація

08-35/275843 30.09.2011 Про проведення спільних перевірок№ від

Управління внутрішніх справ

08-41/275944 30.09.2011 Про проведення спільних перевірок№ від

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-36/275245 30.09.2011 Про надання інформації№ від

08-20/275746 30.09.2011 Про подання зведеної фінансової та бюджетної 
звітності за ІІІ квартал 2011 року

№ від

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності

08-20/274847 29.09.2011 Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК 
7781010 на 2011 рік

№ від

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна казначейська служба України

08-20/273648 27.09.2011 Про виконання зведених кошторисів за ІІ квартал 2011 
року

№ від

Державне агентство резерву України

08-35/272349 27.09.2011 Про погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати

№ від
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