
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 08.10.2012  по 12.10.2012 

Ф20-КА

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Інші кореспонденти
08-35/27691 08.10.2012 ВОЛК С.І.

Про відновлення виплат пільгових пенсій
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-34/27922 09.10.2012 КОМАНДУВАЧУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Про проведення наради 

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

Посольства
08-33/27773 08.10.2012 ГУБЕРНАТОРУ БАНСКО-БИСТИЦЬКОГО 

АВТОНОМНОГО КРАЮ СЛОВАЦЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ
Про розширення співробітництва

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-19/27934 09.10.2012 Про проблемні питання Запорізької області№ від Питання соціально-економічного 

розвитку
08-36/28315 12.10.2012 Про довідку щодо Гамова А.М.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-21/27896 09.10.2012 Про участь у семінарі № від Управління майном, приватизація 

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

08-24/28147 11.10.2012 Про погодження титулу будови№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/28138 11.10.2012 Про погодження титулу будови№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/28129 11.10.2012 Про погодження титулу будови№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Міністерство закордонних справ
08-33/282610 11.10.2012 Про погодження технічного завдання на 

закордонне відрядження до Республіки Індія 
№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство надзвичайних ситуацій
08-20/279711 10.10.2012 Про надання фінансового звіту№ від Фінансування, затвердження і 

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

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту



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

08-33/282112 11.10.2012 Про відрядження Бєлікова С.Б.№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство соціальної політики
08-30/276413 08.10.2012 Про направлення анкет№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/280214 10.10.2012 Про направлення анкет№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/282915 12.10.2012 Про направлення анкет№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів
08-20/276616 08.10.2012 Про використання коштів у 2012 році№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-20/276817 08.10.2012 Про зміни до плану асигнувань№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-20/278718 09.10.2012 Про надання переліку змін до штатного розпису№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-20/281719 11.10.2012 Про затвердження паспорта бюджетної програми 
за КПКВК 7781830 на 2012 рік

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

08-20/281620 11.10.2012 Про внесення змін до річного розпису№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-20/283221 12.10.2012 Про надання фінансового звіту№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-22/283522 12.10.2012 Про погодження проекту розпорядження КМУ№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-21/278423 09.10.2012 Про оформлення документів на право власності№ від Управління майном, приватизація 

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

08-23/279424 09.10.2012 Про виконання постанови КМУ від 02.03.2012 № 
246 (із змінами)

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-23/279125 09.10.2012 Про відзначення учасників ярмарків Запорізького 
регіону

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-39/280226 10.10.2012 Про передачу ключів від шаф № від Питання виборів та референдумів

2



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

08-33/281527 11.10.2012 Про організацію зустрічі№ від Питання зовнішньо-економічної 
діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-27/284128 12.10.2012 Про відзначення Дня українського козацтва№ від Культура, туризм, засоби масової 
інформації та архівної справи

Токмацьський міськвиконком
08-41/280729 11.10.2012 Про надання адміністративного матеріалу щодо 

Сечиної О.А.
№ від Правові питання

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-36/279530 09.10.2012 Про звільнення Шишки І.В.№ від Питання 

адміністративно-територіального 
поділу

08-37/277931 09.10.2012 Про нагородження№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-37/281932 11.10.2012 Про нагородження№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-37/281833 11.10.2012 Про нагородження № від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-30/282834 12.10.2012 Про ліквідацію КЗ "Бердянський обласний 
притулок для дітей"

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

08-33/279835 10.10.2012 Про візит бізнес-делегації Запорізької області до 
Республіки Індія

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

ВАТ "Запоріжтрансформатор"
08-21/278036 09.10.2012 Про виготовлення правовстановлюючих 

документів
№ від Управління майном, приватизація 

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

ВАТ "Мотор Січ"
08-27/278637 09.10.2012 Про ІІІ Всеукраїнський козацький фестиваль 

"Покрова на Хортиці"
№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи
08-33/277838 09.10.2012 Про співробітництво№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
08-20/279639 09.10.2012 Про проведення селекторної наради№ від Фінансування, затвердження і 

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

Інші кореспонденти
08-28/276740 08.10.2012 ТПТНК "КЕРАМІСТ"

Про надання допомоги
№ від Охорона здоров'я

Облпрокуратура
08-22/277141 08.10.2012 Про вирішення проблемної ситуації з поновлення 

пенсійних прав працівників
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок
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08-41/278242 09.10.2012 Про повідомлення засобів масової інформації№ від Правові питання

ОСПП "Потенціал"
08-24/277343 08.10.2012 Про чергове засідання обласної тристоронньої 

соціально-економічної ради
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Редакції газет
08-27/278344 09.10.2012 ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА

Про розміщення повідомлення
№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

Установи культури
08-30/276545 08.10.2012 КП "КІНОКОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ ІМ. 

О.ДОВЖЕНКА"
Про свято "Чужих дітей на світі не буває"

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Івано-Франківська ОДА
08-33/268046 08.10.2012 Про пропозиції до Плану заходів№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Адміністрація Президента України
08-36/283047 12.10.2012 Про призначення Шишки І.В.№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-22/277448 08.10.2012 Про телефонізацію виборчих дільниць№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-34/278149 09.10.2012 Про отруєння дикорослими грибами№ від Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

08-39/280350 10.10.2012 Про проведення семінарів-навчань№ від Питання виборів та референдумів

08-36/280451 10.10.2012 Про відсутність голови райдержадміністрації№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-23/281152 11.10.2012 На заміну листа ОДА від 09.10.2012 № 
06788/08-23

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-23/282053 11.10.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-36/282554 11.10.2012 Про виїзд голови райдержадміністрації за межі 
району області

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-21/283755 12.10.2012 Про роботу дозвільних центрів№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

Запорізька райдержадміністрація
08-32/281056 11.10.2012 Про виконання доручень наданих протоколом № 2 

від 19.09.2012
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
08-22/282457 11.10.2012 Про виконання доручення голови ОДА від 

07.07.2012 № 08-02-07/6
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Новомиколаївська райдержадміністрація
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08-50/280558 11.10.2012 Про порушення виконавської дисципліни№ від Питання організаційної роботи

Шевченківська райадміністрація
08-41/280659 11.10.2012 Про звільнення по закінченню строку покарання 

Котрус О.В.
№ від Правові питання

РАЙОННІ РАДИ

Кам'янсько_Дніпровська райрада
08-26/279960 10.10.2012 Про виконання доручення голови ОДА від 

07.07.2012 № 08-02-07/6
№ від Освіта і наука

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
08-31/276361 08.10.2012 Про вирішення питання щодо про плати № від Питання релігії та національностей

08-24/277062 08.10.2012 Про надання цільової фінансової підтримки 
громадянам на первинний внесок для отримання 
іпотечних житлових кредитів

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-35/277263 08.10.2012 Про проходження платежів обласних комунальних 
установ системи соціального захисту

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

Територіальне відділення Антимонопольного комітету
08-23/283664 12.10.2012 Про взаємодію щодо продовольчої безпеки№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Управління внутрішніх справ
08-27/279065 09.10.2012 Про надання кандидатури до складу робочої групи№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-23/283466 12.10.2012 Про виклик на урочисте засідання№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-50/283967 12.10.2012 Про коригування Плану заходів№ від Питання організаційної роботи

Управління освіти і науки
08-31/276268 08.10.2012 Про надання допомоги у відкритті Грузинського 

культурно-освітнього центру
№ від Питання релігії та національностей

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
08-45/282269 11.10.2012 Про результати перевірки№ від Питання організаційної роботи

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна казначейська служба України
08-20/282370 11.10.2012 Про внесення змін до відкритих асигнувань№ від Фінансування, затвердження і 

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

Державне агентство України з управління державними 
корпоративними правами та майном

08-22/278871 09.10.2012 Про ВО "Запоріжпромарматура"№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату 
обласної державної адміністрації
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