
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 16.07.2012  по 20.07.2012 

Ф20-КА

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Академії
08-23/18621 17.07.2012 Про заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам ДП "ДГ "Ізвєстіє" НААН 
Веселівського району

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

Закордонні організації та фірми
08-33/18442 16.07.2012 Губернатору Вороніжській області

Про співпрацю
№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Інші кореспонденти
08-33/18803 19.07.2012 Керівнику проекту ПРООН "Сприяння розвитку 

міжнародної торгівлі в Україні"
№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-33/19064 20.07.2012 Про пошук партнерів№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-37/19125 20.07.2012 Комітет з Державних премій України в галузі 
науки і техніки
Про нагородження

№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

Посольства
08-33/18986 19.07.2012 Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки 

Австрія в Україні 
Про співробітництво

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-20/18917 19.07.2012 Про виділення додаткових коштів на сплату за 

спожиту електроенергію
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Комісії при КМУ
08-35/18648 17.07.2012 Про визнання гуманітарної допомоги№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства
08-23/18599 16.07.2012 Про обсяги прийому студентів за державними 

замовленням  на 2012рік
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-22/187310 18.07.2012 Про виділення коштів на компенсацію вартості 

електроенергії
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство економічного розвитку і торгівлі



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

08-33/184911 16.07.2012 Про список делегації№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-20/187012 18.07.2012 Про уточнення назви об'єкту, фінансування якого 
передбачено розпорядженням КМУ від 25.04.2012 
№ 243-р 

№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-33/190113 19.07.2012 Про державну реєстрацію іноземних інвестицій № від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-22/188914 19.07.2012 Про вжиття заходів із стабілізації ринку 
феросплавів в Україні

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
08-22/188615 19.07.2012 Про виконання доручення Президента України від 

25.05.2012 № 1-1/1320
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
08-36/187116 18.07.2012 Про відкликання подання щодо погодження 

призначення Лобанова В.Є.
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-24/184217 16.07.2012 Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів УКРАЇНИ ВІД 25.04.2012 № 343

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-33/187218 18.07.2012 Про інвестиційну конференцію№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство соціальної політики
08-30/191519 20.07.2012 Про направлення анкет дітей- сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які мають 
підстави для усиновлення

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів
08-20/118220 19.07.2012 Про уточнення інформації№ від Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-27/185421 16.07.2012 Про участь у загальнодержавній виставковій акції 

"Барвиста Україна 2012"
№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
08-24/187822 18.07.2012 Про надання інформації щодо готовності об`єктів№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
08-46/187723 18.07.2012 Про визначення інваліда війни для надання житла№ від Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

08-46/191424 20.07.2012 Про виділення кімнати Бурцеву І.В.№ від Питання виділення, обміну та 
приватизації житла, міжміський 
обмін

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

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

08-28/184125 16.07.2012 Про проблемні питання щодо розташування 
клінічних кафедр на базах лікувальних закладів 
області

№ від Охорона здоров'я

08-22/184626 16.07.2012 Про проведення моніторингу господарської 
діяльності, пов`язаної з користуванням надрами на 
території Запорізької області на 2012рік

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

08-30/186127 17.07.2012 Про перейменування комунальних закладів№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
08-23/185828 16.07.2012 Про проведення селекторної наради№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-23/189429 19.07.2012 Про проведення селекторної наради№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
08-22/189630 19.07.2012 Про оформлення додаткової угоди№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-22/185031 16.07.2012 ТОВ "Запоріжспецтрансгаз"

Про надання інформації
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/184732 16.07.2012 ДП НЕК "Укренерго"
Про розвиток об`єктів енергозбереження

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

08-22/185233 16.07.2012 ДК "Укроборонпром"
Про відокремлений підрозділ "Запорізьке 
спеціальне конструкторське бюро авіаційних 
бортових систем" ЛНДРТІ

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

08-22/186634 17.07.2012 ТОВ "ПЕГМАТИТ"
Про перенесення дати проведення моніторингу 

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

08-21/188135 19.07.2012 Про приватизацію об`єкта державної власності№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

Облпрокуратура
08-41/189736 19.07.2012 Про забезпечення схоронності надр на території 

Запорізької області
№ від Правові питання

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Адміністрація Президента України
08-37/189237 19.07.2012 Про повернення нагрудних знаків№ від Питання нагород, присвоєння 

звань, Державних премій

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-37/186738 17.07.2012 Про організацію вручення державних нагород№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-22/187439 18.07.2012 Про сприяння укладанню додаткових угод на 
полив

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

08-20/187540 18.07.2012 Про зміни плану асигнувань за КПКВК 7781010 на 
2012 рік

№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-23/187941 19.07.2012 Про спожиті ціни на продукти харчування№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-23/188542 19.07.2012 Про надання інформації№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-35/190043 19.07.2012 Про проведення виїзних засідань комісії№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-32/191044 20.07.2012 Про закріплення земельних угідь№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

Вільнянська райдержадміністрація
08-31/190245 19.07.2012 Про участь у Фестивалі мистецтв національних 

культур" "Ми - українські""
№ від Питання релігії та національностей

Михайлівська райдержадміністрація
08-32/184546 16.07.2012 Про надання роз`яснення№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

08-24/187647 18.07.2012 Про вирішення питання будівництва станції 
очистки питної води в сел. Михайлівка

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Розівська райдержадміністрація
08-34/186848 17.07.2012 Про запобігання затопленню садиби№ від Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
08-21/184849 16.07.2012 Про проведення Дня підприємця№ від Управління майном, приватизація 

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

08-20/185750 16.07.2012 Про чисельність працівників та видатків на оплату 
праці

№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління земельних ресурсів
08-19/189051 19.07.2012 Про надання інформації про стан виконання Плану 

заходів
№ від Питання соціально-економічного 

розвитку
08-20/188352 19.07.2012 Про надання інформації для розрахунку бази 

оподаткування
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Головне управління статистики
08-19/188453 19.07.2012 Про надання інформації№ від Питання соціально-економічного 

розвитку

Державна податкова адміністрація
08-35/189954 19.07.2012 Про проведення виїзних засідань комісії№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші територіальні обласні органи
08-22/186055 17.07.2012 Головавтотрансінспекція у Зап. обл.

Про надання інформації щодо автоперевізників
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-24/190856 20.07.2012 Про розгляд документів, які надають право 
суб`єктам містобудівної діяльності виконувати 
підготовчі та будівельні роботи

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Управління державної служби Головдержслужби України
08-20/186957 17.07.2012 Про чисельність працівників та видатків на оплату 

праці
№ від Фінансування, затвердження і 

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-27/190958 20.07.2012 Про засідання круглого столу 27.07.2012№ від Культура, туризм, засоби масової 
інформації та архівної справи

Головне фінансове управління
08-20/186559 17.07.2012 Про надання інформації№ від Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Центральна виборча комісія
08-39/186360 17.07.2012 Про повернення засобів доступу до бази даних 

Реєстру
№ від Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна пенітенціарна служба України
08-36/188761 19.07.2012 Про підтримку присвоєння спеціального звання 

Крикушенку О.Г.
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державне агентство екологічних інвестицій України
08-22/190462 20.07.2012 Про повернення на доопрацювання проектів 

цільових екологічних (зелених) інвестицій
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Служба безпеки України
08-22/188863 19.07.2012 Про відповідальне зберігання трансформатору№ 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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