
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 03.09.2012  по 07.09.2012 

Ф20-КА

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

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Автогосподарство
08-22/24231 05.09.2012 Про виділення автомобіля№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/24412 07.09.2012 Про виділення автомобіля№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти
08-33/23853 04.09.2012 ТВО ГУБЕРНАТОРА БЄЛГОРОДСЬОЇ ОБЛАСТІ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Про погодження Плану заходів

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

08-36/24014 04.09.2012 Довідка Звєреву Д.В.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-35/24095 04.09.2012 Громадський благодійний фонд Запорізький 
міський конгрес інвалідів"
Про підтримку благодійного фонду

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-23/24136 05.09.2012 Про виділення коштів з резервного фонду 

державного бюджету України
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Комісії при КМУ
08-35/24377 06.09.2012 Комісія з питань гуманітарної допомоги

Про визнання гуманітарної допомоги
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-35/24368 06.09.2012 Комісія з питань гуманітарної допомоги
Про визнання гуманітарної допомоги

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-34/23959 04.09.2012 Про погодження переліку№ від Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Міністерство закордонних справ
08-33/243410 06.09.2012 Про погодження Плану заходів№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство оборони
08-44/238411 03.09.2012 Про вирішення проблемних питань на території 

колишньої 275 АБРБ
№ від Питання мобілізаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства



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

08-24/238912 04.09.2012 Про участь у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів 

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
08-30/237613 03.09.2012 Про створення прийомних сімей№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів
08-34/239414 04.09.2012 Про погодження переліку№ від Питання наслідків Чорнобильської 

катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-20/242415 05.09.2012 Про прогноз надходжень до загального фонду 
державного бюджету на 2012-2013 роки

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-46/238816 04.09.2012 Про розгляд питання щодо надання житла в 

гуртожитку
№ від Питання виділення, обміну та 

приватизації житла, міжміський 
обмін

08-22/238717 04.09.2012 Про виділення коштів для закупівлі резервних 
автономних джерел електропостачання 

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

08-35/241018 05.09.2012 Про стан погашення заборгованості перед 
Пенсійним фондом України

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

08-22/241819 05.09.2012 Про проведення наради№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-45/243520 06.09.2012 Про створення робочої групи№ від Питання організаційної роботи

Токмацьський міськвиконком
08-50/237121 03.09.2012 Про порушення виконавської дисципліни№ від Питання організаційної роботи

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-21/239022 04.09.2012 Про діяльність комунального підприємства№ від Управління майном, приватизація 

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

08-23/241223 05.09.2012 Про додаткові договори на поставку борошна з 
Аграрного фонду

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-20/242124 05.09.2012 Про виконання розпорядження голови від 
23.08.2012 № 404

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

08-32/243825 07.09.2012 Про перенесення дати проведення моніторингу№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

Інші кореспонденти
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08-20/239226 04.09.2012 УКБ ЗАП. МВК
Про надання дозволу на попередню оплату 

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

Облпрокуратура
08-35/239127 04.09.2012 Про ситуацію на ПАТ "АЗМОЛ"№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Учбові заклади
08-26/239628 06.09.2012 Про участь у Спартакіаді держслужбовців№ від Освіта і наука

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Луганська ОДА
08-31/237829 03.09.2012 Про фестиваль "Ми - українські"№ від Питання релігії та національностей

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Президент України
08-36/206030 04.09.2012 Про звільнення з посади Шентябіна В.І.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-32/238131 03.09.2012 Про стан виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 09.02.2012 № 43

№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

08-35/237432 03.09.2012 Про оцінку результатів діяльності органів місцевої 
влади

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

08-41/240033 04.09.2012 Про заходи щодо зниження рівня злочинності№ від Правові питання

08-24/243234 06.09.2012 Про забезпечення безперебійної роботи систем 
зливової каналізації

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-22/242735 06.09.2012 Про святкування Дня машинобудівника№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-23/243136 06.09.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування № від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-50/242537 06.09.2012 Про направлення довідки№ від Питання організаційної роботи

08-50/242938 06.09.2012 Про виконання розпорядження від 10.08.2012 № 
378

№ від Питання організаційної роботи

Гуляйпільська райдержадміністрація
08-44/239839 04.09.2012 Про надання благодійної допомоги№ від Питання мобілізаційної та 

оборонної роботи, робота митниць

Токмацька райдержадміністрація
08-20/239340 04.09.2012 Про надання дозволу на попередню оплату № від Фінансування, затвердження і 

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
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08-20/243341 06.09.2012 Про надання мережі розпорядників та одержувачів 
коштів державного бюджету 

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

Головне управління юстиції
08-29/240242 04.09.2012 Про участь збірної команди Запорізької області у 

Спартакіаді держслужбовців
№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

Запорізька Торгово-промислова палата
08-35/239743 04.09.2012 Про висловлення подяки№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інспекція праці у Запорізькій області
08-35/241144 05.09.2012 Про план-графіка перевірок на вересень 2012 року№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші територіальні обласні органи
08-27/238645 04.09.2012 ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З 

ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про виділення подарунків для дітей

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

Регіональне відділення Фонду державного майна
08-21/244046 07.09.2012 Про довгострокові фінансові вкладення, що 

належать державі 
№ від Управління майном, приватизація 

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

Управління внутрішніх справ
08-41/242847 06.09.2012 Про дотримання вимог безпечного зберігання та 

поводження з вогнепальною зброєю
№ від Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-29/241748 05.09.2012 Про участь у Спартакіаді держслужбовців№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 
та спорту

08-22/243949 07.09.2012 Про проведення наради№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Головне управління економіки
08-20/241650 05.09.2012 Про використання бюджетних коштів№ від Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Центральна виборча комісія
08-20/243051 06.09.2012 Про надання кошторису№ від Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України
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п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-22/237752 03.09.2012 Про повернення пакетів документів 
енергоефективних проектів

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

Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України

08-28/238253 03.09.2012 Про перинатальний центр№ від Охорона здоров'я

Державне агентство резерву України
08-23/241454 05.09.2012 Про погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

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