
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 30.07.2012  по 03.08.2012 

Ф20-КА

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-36/19891 31.07.2012 Про участь у семінарі-нараді№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

Відділ юридичний
08-22/20252 01.08.2012 Про стягнення автостаційного збору з пільгової 

категорії громадян
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Закордонні організації та фірми
08-33/19993 31.07.2012 Про співпрацю № від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-33/20204 01.08.2012 Про участь у інвестиційні  конференції 11.09.2012№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Інші кореспонденти
08-33/20235 01.08.2012 Про співпрацю№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-33/20286 01.08.2012 Про проект плану заходів№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-20/19957 30.07.2012 Про внесення доповнень до постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.02.1999 № 140
№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-20/20138 31.07.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів, 
фінансування яких передбачено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 
243-р

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

08-50/20149 31.07.2012 Про виділення коштів з резервного фонду 
державного бюджету

№ від Питання організаційної роботи

08-33/200210 31.07.2012 Про проект ТОВ " Юрокейп Юкрейн І"№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків



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

08-33/200011 01.08.2012 Про будівництво Ботівської ВЕС№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-22/200112 01.08.2012 Про проект сонячної електроенергії№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства
08-21/200513 31.07.2012 Про передачу у комунальну власність житлового 

фонду та системи водозабезпечення
№ від Управління майном, приватизація 

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

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-33/200614 31.07.2012 Про необхідність внесення змін до Реєстраційної 

картки проекту
№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
08-22/201515 01.08.2012 Про розрахунки за спожиті електричну енергію та 

природний газ
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-24/201216 31.07.2012 Про участь у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/204517 02.08.2012 Про виділення коштів на будівництво колектору 
від вул. Кремльовської до вул. Істоміна м. 
Запоріжжя

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/204618 02.08.2012 Про виділення коштів на " Водогін від ДВС-2 до 
Хортицького житломасиву"

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
08-30/205219 02.08.2012 Про направлення анкет дітей- сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які мають 
підстави для усиновлення

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-34/205920 03.08.2012 Про зміни використання коштів, для забезпечення 
житлом громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

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

Міністерство фінансів
8-20/201921 01.08.2012 Про внесення змін до розпису асигнувань 

Державного бюджету України
№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-20/204122 01.08.2012 Про використання коштів відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 
01.08.2012  № 521-р

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

08-20/205323 02.08.2012 Про страхування майна№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

Запорізький міськвиконком
08-21/202724 01.08.2012 Про прийняття Палацу культури у комунальну 

власність
№ від Управління майном, приватизація 

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

08-31/204925 02.08.2012 Про надання спонсорської допомоги№ від Питання релігії та національностей

08-38/205826 03.08.2012 Про підтримку діяльності громадської організації№ від Питання діяльності об'єднань 
громадян, політичних блоків, 
партій та рухів

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ "Дніпроспецсталь"
08-22/196627 30.07.2012 Про засідання "круглого столу" 02.08.2012№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ВАТ "Запоріжтрансформатор"
08-21/204828 02.08.2012 Про передачу приміщення гуртожитку з державної 

у комунальну власність
№ від Управління майном, приватизація 

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

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
08-23/204429 02.08.2012 Про проведення селекторної наради№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-22/205430 02.08.2012 Про селекторну нараду№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-21/202231 01.08.2012 Про надання пропозиції та стану запровадження 

системи електронного документообігу
№ від Управління майном, приватизація 

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

08-22/204332 02.08.2012 Про заборгованість з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з водопостачання та 
водовідведення

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

Інші кореспонденти
08-45/204233 02.08.2012 Про подяку Чекальскому Ю.П.№ від Питання організаційної роботи

Облпрокуратура
08-41/205934 03.08.2012 Про погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам ЗАТ 
"Стептехсервіс" Василівського району

№ від Питання виконання вироків, 
рішень, ухвал судових органів, 
арбітражу

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-35/199835 30.07.2012 Про організацію виконання Рішення Ради регіонів 
від 24.05.2012

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

08-50/199336 30.07.2012 Про стан освоєння державних коштів, 
передбачених для області у 2012році

№ від Питання організаційної роботи

08-50/200937 31.07.2012 Про стан освоєння державних коштів, 
передбачених для області у 2012 році на 
виконання інвестиційних проектів

№ від Питання організаційної роботи

08-38/200738 31.07.2012 Про взаємодію і співробітництво між Запорізькою 
обласною державною адміністрацією і 
Запорізькою обласною радою та обласними 
громадськими організаціями

№ від Питання виборів та референдумів
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08-25/201739 01.08.2012 Про недопущення продажу алкогольних напоїв 
неповнолітнім

№ від Торгівля, побутові послуги та 
громадське харчування

08-39/199640 01.08.2012 Про вибори народних депутатів України№ від Питання виборів та референдумів

08-35/204741 02.08.2012 Про рівень травматизму невиробничого характеру 
в області за І півріччя 2012 року

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

Василівська райдержадміністрація
08-36/199142 30.07.2012 Про погодження звільнення Якубовської С.В.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-34/205743 03.08.2012 Про виділення коштів на  житло громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

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

Великобілозерська райдержадміністрація
08-21/198144 30.07.2012 Про виділення приміщення архівному відділу№ від Управління майном, приватизація 

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

Веселівська райдержадміністрація
08*28/195145 30.07.2012 Про розташування закладів охорони здоров`я№ від Охорона здоров'я

Михайлівська райдержадміністрація
08-21/201146 31.07.2012 Про підвищення цін на хліб№ від Управління майном, приватизація 

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

Якимівська райдержадміністрація
08-36/199047 30.07.2012 Про погодження звільнення Корнієнка Є.І.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Інші територіальні обласні органи
08-21/200848 31.07.2012 Про реалізацію проекту "Покращення дозвільних 

послуг на території Запорізької області"
№ від Управління майном, приватизація 

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

Управління внутрішніх справ
08-41/202149 01.08.2012 Про недопущення продажу алкогольних напоїв 

неповнолітнім
№ від Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Державний архів Запорізької області
08-20/199850 31.07.2012 Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК 

7781010 на 2012 рік
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Управління з питань НС та у справах захисту населення від 
наслідків ЧАЕС

08-20/202451 01.08.2012 Про результати ревізії№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо
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Управління освіти і науки
08-45/198652 30.07.2012 Про результати перевірки№ від Питання організаційної роботи

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна інспекція України з питань праці
08-36/198753 30.07.2012 Про додаткові посади головних державних 

інспекторів праці
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна казначейська служба України
058-20/20154 31.07.2012 Про надання реєстру змін№ від Фінансування, затвердження і 

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

Державне агентство екологічних інвестицій України
08-22/199455 30.07.2012 Про доопрацювання проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій
№ 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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