
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 05.06.2012  по 08.06.2012 

Ф20-КА

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітети Верховної Ради України
08-35/14661 06.06.2012 Про внесення змін до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти
08-24/14472 05.06.2012 Про проведення моніторингу реалізації 

Генеральної схеми планування території України 
за 2011 рік

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-23/14753 06.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про висловлення подяки

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-21/14874 07.06.2012 АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
"ПРІОРИТЕТ"

№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

08-36/14955 08.06.2012 ДОВІДКА Гончаруку П.А.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-24/14966 08.06.2012 СЕРЕДІ В.М.
Про розгляд звернення

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-51/14917 08.06.2012 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ПО 
ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ
ДОВІДКА Богаченко О.П.

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-23/14848 08.06.2012 В.О. ПРЕЗИДЕНТА НААН
Про збереження поголів'я корів у ДП ДГ 
"Відродження"

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

Суди
08-41/14719 06.06.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про розгляд апеляційних скарг

№ від Правові питання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Комісії при КМУ
08-35/147210 06.06.2012 Про визнання гуманітарної допомоги№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства
08-23/148611 07.06.2012 Про розрахунки за форвардними контрактами№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-33/145212 05.06.2012 Про російську бізнес-місію№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-19/144913 05.06.2012 Про проведення колегії№ від Питання соціально-економічного 
розвитку



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

08-33/144214 05.06.2012 Про державну реєстрацію іноземних інвестицій№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство оборони
08-22/146815 06.06.2012 Про передачу авіаційної техніки до сфери 

управління обласної державної адміністрації
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
08-26/146516 05.06.2012 Про підтримку клопотання№ від Освіта і наука

Міністерство охорони здоров'я
08-24/147017 06.06.2012 Про проблемні питання в ліфтовому господарстві 

Запорізької області 
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
08-36/148118 07.06.2012 Про погодження призначення Ушакової В.В.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-24/146419 05.06.2012 Про додаткове фінансування об`єктів 
водопостачання та водовідведення

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/147720 06.06.2012 Про участь у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/149421 08.06.2012 Про участь у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів 

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
08-30/143922 05.06.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які мають 
підстави для усиновлення 

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/147423 06.06.2012 Про створення прийомної сім'ї Федорова А.Г. та 
Федорової Н.М.

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство юстиції
08-36/143724 05.06.2012 Про надання роз`яснення№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-24/145425 05.06.2012 Про аварійну ситуацію на КНС № 1№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
08-24/149326 08.06.2012 Про розміщення у Центрі надання 

адміністративних послуг представника управління
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Токмацьський міськвиконком
08-22/147327 06.06.2012 Про встановлення тарифу на автобуси в 

звичайному режимі руху
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-34/144628 05.06.2012 Про створення системи оповіщення в 

адмінбудинку за адресою пр.Леніна,164
№ від Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"
08-27/145629 05.06.2012 Про вітання баскетбольної команди№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
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Господарський суд
08-21/146030 05.06.2012 Про державне майно, яке обліковується на балансі 

підприємства, що ліквідується
№ від Управління майном, приватизація 

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

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
08-27/146731 06.06.2012 Про оформлення передплати№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-24/144132 05.06.2012 Про участь у програмі іпотечного кредитування№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Інші кореспонденти
08-21/145833 05.06.2012  ВАТ " Мелітопольський верстатобудівний завод"

Про облік державного майна
№ від Управління майном, приватизація 

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

Облпрокуратура
08-21/144834 05.06.2012 Про ПАТ "ЗАлК"№ від Управління майном, приватизація 

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

Служба автодоріг у Запорізькій області
08-22/148935 07.06.2012 Про встановлення інформаційних дорожніх знаків№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-35/144036 05.06.2012 Про показники заробітної плати за січень-березень 
2012 року

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

08-39/146937 06.06.2012 Про утворення нових звичайних виборчих 
дільниць на постійній основі

№ від Питання виборів та референдумів

08-35/147838 06.06.2012 Про забезпечення населення засобами приймання 
сигналів цифрового телерадіомовлення

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

Оріхівська райдержадміністрація
08-36/145739 05.06.2012 Про звільнення Назаренко І.Г.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Приазовська райдержадміністрація
08-24/146340 05.06.2012 Про багатоквартирні будинки№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
08-33/144341 05.06.2012 Про участь у засіданні координаційної ради№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-50/145542 05.06.2012 Про здійснення перевірок виконання указів і 
доручень Президента України у  ІІІ кварталі 2012 
року

№ від Питання організаційної роботи

Якимівська райдержадміністрація
08-24/147943 06.06.2012 Про ремонт приміщення управління праці та 

соціального захисту населення Якимівської РДА
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління юстиції
08-21/145944 05.06.2012 Про упорядкування обліку об`єктів державної 

власності
№ від Управління майном, приватизація 

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

Державна податкова адміністрація
08-33/144445 05.06.2012 Про участь у засіданні координаційної ради№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Інші територіальні обласні органи
08-24/143846 05.06.2012 Про надання переліку об`єктів№ від Управління майном, приватизація 

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

08-29/146147 05.06.2012 ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ
Про засідання колегії ОДА

№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 
та спорту

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Головне фінансове управління
08-20/148048 06.06.2012 Про виділення коштів з обласного бюджету№ від Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державне агентство екологічних інвестицій України
08-32/143649 05.06.2012 Про проекти цільових (зелених) інвестицій№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

08-32/147650 06.06.2012 Про проекти цільових (зелених) інвестицій№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України

08-22/149251 08.06.2012 Про включення до переліку інвестиційних 
проектів проекту "Розробка та серійне 
виробництво турбореактивного двоконтурного 
двигуна"

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

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