
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 28.11.2011  по 02.12.2011 

Ф20-КА

№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Депутати Верховної Ради України

08-33/34201 30.11.2011 Про необхідність вдосконалення системи 
статистичного обліку інвестицій

№ від

Комітети Верховної Ради України

08-33/34212 30.11.2011 Про необхідність вдосконалення системи 
статистичного обліку інвестицій

№ від

08-33/34193 30.11.2011 Про необхідність вдосконалення системи 
статистичного обліку інвестицій

№ від

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Департаменти КМУ

08-36/34284 30.11.2011 Про надання документів№ від

Кабінет Міністрів України

08-37/33975 29.11.2011 Про підтримку клопотання щодо нагородження№ від

08-36/34476 02.12.2011 Про довідку Дудніченко К.В.№ від

08-22/34587 02.12.2011 Про ЗДП "Кремнійполімер"№ від

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

08-19/34228 30.11.2011 Про внесення змін у склад рейтингових показників 
соціально-економічного розвитку регіонів за 
показниками інвестиційної діяльності

№ від

08-36/34169 30.11.2011 Про погодження призначення Дорошенка С.О. та 
Горбатенко О.М.

№ від

08-33/345210 01.12.2011 Про впровадження в області інвестиційних проектів№ від

08-22/343611 01.12.2011 Про погодження тарифів на перевезення пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального 
користування (що здіснюються у звичайному режимі 
руху)

№ від

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

08-37/340212 29.11.2011 Про підтримку клопотання щодо нагородження№ від

Міністерство закордонних справ

08-33/339813 29.11.2011 Про надання звіту щодо закордонного відрядження до 
Канади

№ від

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

08-26/338814 28.11.2011 Про зняття стягнення з в.о. ректора ЗНУ Бондаря О.Г.№ від

08-26/340815 29.11.2011 Про оновлення складу Громадської регіональної 
експертної комісії ДАК Запорізької області 

№ від

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства



№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

08-24/342616 30.11.2011 Про передачу квартир, придбаних Державною 
іпотечною установою

№ від

Міністерство соціальної політики

08-30/339117 28.11.2011 Про направлення анкет дітей, які мають підстави для 
усиновлення

№ від

08-35/342318 30.11.2011 Про забезпечення бланками№ від

08-30/344719 01.12.2011 Про направлення поновленої анкети№ від

08-30/346020 02.12.2011 Про направлення анкет дітей, які мають підстави для 
усиновлення

№ від

08-36/344921 02.12.2011 Про надання роз'яснення щодо перебування на 
державній службі

№ від

Міністерство фінансів

08-20/338522 28.11.2011 Про затвердження паспорта бюджетної програми за 
КПКВК 7781800 на 2011 рік

№ від

08-20/345423 02.12.2011 Про надання фінансового звіту по КПКВК 7781800№ від

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-20/342424 30.11.2011 Про заавершення бюджетного 2011 року№ від

Енергодарський міськвиконком

08-35/343925 01.12.2011 Про заборгованість на підприємствах м. Енергодара№ від

Запорізький міськвиконком

08-20/339626 29.11.2011 Про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку № від

Токмацьський міськвиконком

08-35/343727 01.12.2011 Про заборгованість КП "Водопровідник"№ від

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада

08-20/341728 30.11.2011 Про здійснення видатків за рахунок коштів резервного 
фонду 

№ від

08-45/344329 01.12.2011 Про надання приміщення 08.12.2011№ від

08-36/344530 01.12.2011 Про продовження контракту зі Слоновим В.І.№ від

08-45/344431 01.12.2011 Про перенесення питання№ від

08-45/345932 02.12.2011 Про надання інформації№ від

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ "Запоріжтрансформатор"

08-21/343433 01.12.2011 Про передачу приміщення гуртожитку з державної у 
комунальну власність

№ від

Інші кореспонденти

08-21/339434 29.11.2011 ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
Про проведення зустрічі голови облдержадміністрації з 
президією

№ від

Інші транспортні організації
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№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

08-22/340935 29.11.2011 Про засідання комітету з визначення тимчасових 
автомобільних перевізників

№ від

Облпрокуратура

08-41/345636 02.12.2011 Про засідання обласної комісії з питань погашення 
заборгованності 23.11.2011

№ від

08-36/345537 02.12.2011 Про засідання обласної комісії з питань погашення 
заборгованності 17.11.2011

№ від

Редакції газет

08-36/340038 29.11.2011 "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про розміщення оголошення 

№ від

Служба автодоріг у Запорізькій оьласті

08-22/340539 29.11.2011 Про надання інформації щодо стану фінансування№ від

08-22/343840 01.12.2011 Про надання інформації по автодорогам області№ від

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-23/340341 29.11.2011 Про збереження та використання меліоративних фондів№ від

08-28/340742 29.11.2011 Про надання інформації щодо виконання програми 
боротьби з онкологічними захворюваннями в 
Запорізькій області на період до 2016 року

№ від

08-20/340143 29.11.2011 Про резерви наповнення дохідної частини місцевих 
бюджетів

№ від

08-35/339944 29.11.2011 Про позитивний досвід співпраці№ від

08-30/341245 30.11.2011 Про відрядження начальників служб у справах дітей 
для участі в обласних заходах

№ від

08-19/341346 30.11.2011 Про звернення з територій щодо вирішення питання 
соціально-економічного та культурного розвитку

№ від

08-38/343047 01.12.2011 Про проведення звітно-виробничої конференції 
Запорізької обласної організації ветеранів України

№ від

Бердянська райдержадміністрація

08-20/343348 01.12.2011 Про перерозподіл асигнувань№ від

Мелітопольська райдержадміністрація

08-50/338449 28.11.2011 Про подовження терміну виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації від 29.07.2011 № 303

№ від

Михайлівська райдержадміністрація

08-50/339250 29.11.2011 Про результати перевірки № від

Приазовська райдержадміністрація

08-36/339251 28.11.2011 Про погодження звільнення з посади№ від

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій

08-28/341452 30.11.2011 Про забезпечення лікувальних закладів засобами та 
виробами медичного призначення, вакцинами

№ від

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління статистики

08-21/345153 02.12.2011 Про надання інформації щоодо кількості кооперативів№ від

Державна податкова адміністрація
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№
п/п

Адресат,  номер, дата  Короткий зміст 

08-20/342954 30.11.2011 Про надходження від бюджетоутворюючих 
підприємств та організацій

№ від

Інші територіальні обласні органи

08-36/340655 29.11.2011 Про погодження призначення Єрмакова О.В.№ від

Регіональне відділення Фонду державного майна

08-24/339356 29.11.2011 Про перевірку фінансово-господарської діяльності ДП 
"Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект"

№ від

Управління внутрішніх справ

08-41/341157 30.11.2011 Про участь у засіданні обласної координаційної ради з 
питань соціального захисту неповнолітніх

№ від

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-35/338958 28.11.2011 Про хід реалізації програми подолання та запобігання 
бідності 

№ від

08-45/339559 29.11.2011 Про пропозиції щодо діяльності облдержадміністрації 
на 2012 рік та підсумки роботи за 2011 рік

№ від

08-20/340460 29.11.2011 Про завершення бюджетного 2011 року№ від

08-35/343561 01.12.2011 Про розробку проекту Обласної програми подолання та 
запобігання бідності на 2012-2015 роки

№ від

08-45/344262 01.12.2011 Про  організацію контрольної діяльності та стану 
виконавської дисципліни

№ від

08-20/345063 02.12.2011 Про зміни оюсягу асигнувань на 2011 рік за КПКВК 
7781010

№ від

08-35/345364 02.12.2011 Про виконання плану заходів щодо реалізації положень 
Генеральної угоди на 2010-2012 роки

№ від

Головне фінансове управління

08-50/344165 01.12.2011 Про порушення виконавської дисципліни№ від

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

08-22/339066 28.11.2011 Про надання на розгляд проектів цільових (зелених) 
інвестицій

№ від

08-22/338667 28.11.2011 ДЕРЖКОМПІДПРИЄМНИЦТВО
Про погодження проекту регуляторного акту

№ від

08-35/343268 01.12.2011 Голові правління ПАТ "ДАК"Автомобільні дороги 
України"
Про заходи щодо погашення заборгованості із 
заробітної плати у ДП "Запорізький облавтодор"

№ від

08-23/345769 02.12.2011 Про доцільність функціонування Інституту механізації 
тваринництва НААНУ

№ від

Державна автотранспортна служба України

08-22/341670 30.11.2011 Про організацію пасажирських перевезень№ від

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України

08-22/338771 28.11.2011 Про надання проектів№ від

Національне агентство України з питань державної служби

08-36/344872 02.12.2011 Про надання роз'яснення щодо перебування на 
державній службі

№ від
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