
Запорізька  обласна  державна  адміністрація
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти
08-45/14141 30.05.2012 АНЗІНІЙ М.С.

Про загибель Беліча С.А.
№ від Питання організаційної роботи

08-26/14112 30.05.2012 "НІКА"
Про розгляд звернення

№ від Освіта і наука

Посольства, консульства
08-33/13973 30.05.2012 ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ РОСІЙСЬКОЇ 

ФЕДЕРАЦІЇ У ХАРКОВІ
Про співпрацю

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

08-33/13984 30.05.2012 ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ГРУЗІЇ У М. 
ДОНЕЦЬК
Про співпрацю

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства
08-23/14105 30.05.2012 Про земельні угіддя№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Міністерство охорони здоров'я
08-36/14166 30.05.2012 Про погодження призначення Никоненка О.С.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство соціальної політики
08-30/13697 28.05.2012 Про направлення анкет№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів
08-20/13728 28.05.2012 Про погодження кошторису№ від Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бердянський міськвиконком
08-21/13769 28.05.2012 Про затвердження переліку об'єктів № від Управління майном, приватизація 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-23/136710 28.05.2012 Про виділення фінансування № від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-29/138611 29.05.2012 Про надання проекту рішення№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту
08-50/141312 30.05.2012 Про внесення змін до обласної Програми № від Питання організаційної роботи



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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

08-22/138913 29.05.2012 Про участь у нараді № від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/139614 30.05.2012 Про проведення Євро 2012№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-35/142215 31.05.2012 Про погашення заборгованості № від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-22/141816 31.05.2012 ВАТ "ОРІХІВСЬКИЙ КАР'ЄР ФОРМУВАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ"
Про проведення моніторингу

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

Запорізька АЕС
08-35/142117 31.05.2012 Про погашення заборгованості № від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші об'єднання, обласні організації, установи
08-35/142418 01.06.2012 А/про надання інформації№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Облпрокуратура
08-41/139119 29.05.2012 Про надання інформації по кримінальній справі№ від Правові питання

08-21/139920 30.05.2012 Про участь у нараді№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

Редакції газет
08-23/137521 28.05.2012 ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА

Про розміщення об'яви
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Учбові заклади
08-36/138222 29.05.2012 Про посилення профілактичної роботи № від Освіта і наука

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Дніпропетровська ОДА
08-33/139423 30.05.2012 Про співробітництво№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Полтавська ОДА
08-23/137024 28.05.2012 Про оздоровлення дітей працівників АПК№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-19/109725 28.05.2012 Про зміну процедури підготовки паспортів районів 
та міст

№ від Питання соціально-економічного 
розвитку

08-26/109426 28.05.2012 Про використання шкільних автобусів№ від Освіта і наука

08-36/138327 29.05.2012 Про організацію літнього оздоровлення на базі 
закладів освіти

№ від Освіта і наука
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08-32/139228 29.05.2012 Про надання пропозицій до проекту програми№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

08-24/138829 29.05.2012 Про виконання Указу Президента України 
№55/2010 від 22.01.2010

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-38/138430 29.05.2012 Про участь у заході№ від Питання діяльності об'єднань 
громадян, політичних блоків, 
партій та рухів

08-44/141531 30.05.2012 Про доведення мобілізаційних завдань виконавцям№ від Питання мобіліцаційної та 
оборонної роботи, робота митниць

08-34/141232 30.05.2012 Про підготовку плану комплектування слухачами з 
функціонального навчання у сфері цивільного 
захисту на 2013 рік

№ від Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-27/141933 31.05.2012 Про інвентаризацію та паспортизацію об'єктів 
туристичних маршрутів

№ від Культура, туризм, засоби масової 
інформації та архівної справи

08-27/142034 31.05.2012 Про наявні туристично-інформаційні центри№ від Культура, туризм, засоби масової 
інформації та архівної справи

Василівська райдержадміністрація
08-43/140835 30.05.2012 Про адміністративний протокол у відношенні 

Павленко С.О.
№ від Питання виконання вироків, 

рішень, ухвал судових органів, 
арбітражу

Розівська райдержадміністрація
08-50/139336 29.05.2012 Про порушення виконавської дисципліни№ від Питання організаційної роботи

Якимівська райдержадміністрація
08-43/140737 30.05.2012 Про звільнення з виправної колонії Хлобанчова 

М.В.
№ від Питання виконання вироків, 

рішень, ухвал судових органів, 
арбітражу

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
08-50/143038 01.06.2012 Про надання реєстру змін№ від Фінансування, затвердження і 

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

Інші територіальні обласні органи
08-32/139539 30.05.2012 Про висловлення подяки№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Управління екології та природних ресурсів в області
08-24/137340 28.05.2012 Про збільшення на 2012 рік лімітів збору та 

використання питної води для ТОВ "Азов. Сервіс"
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-35/137141 28.05.2012 Про виконання заходів обласної програми 
подолання та запобігання бідності

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

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності
08-23/137842 28.05.2012 Про проведення республіканської наради№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
08-36/138143 29.05.2012 Про табель робочого часу№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
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ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України

08-24/137444 28.05.2012 Про участь у національному проекті "Чисте місто"№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату 
обласної державної адміністрації
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