
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 15.10.2012  по 19.10.2012 

Ф20-КА

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Заявник
08-18/29121 18.10.2012 Левченко Н.М.

Про розгляд звернення до Президента України
№ від Питання забезпечення законності, 

охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

Інші кореспонденти
08-22/28432 15.10.2012 МАЛЯРУ Н.Г.

Про відновлення електропостачання
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-18/28973 16.10.2012 ПАТ "Запорожстрой-1"
Про розгляд звернення

№ від Питання забезпечення законності, 
охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян

08-24/28604 16.10.2012 Про направлення звернення до прокуратури 
Запорізької області для  проведення перевірки

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-21/28815 17.10.2012 Державний проектний інститут 
"Запоріжцивільнопроект"
Про облік об`єктів державної власності

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

08-28/28916 17.10.2012 Голові ППО ПОЗУ КУ ТЦРЛ, голові 
координаційної ради

№ від Охорона здоров'я

08-26/28907 17.10.2012 Організації профспілки працівників освіти і науки 
України
Про вирішення питань в галузі освіти області

№ від Освіта і наука

08-36/29008 18.10.2012 Довідка Смірнову Є.С.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-33/29159 19.10.2012 УРЯД ВОРОНЕЗЬКОЇ ОБЛ.РФ
Про погодження Плану заходів між Запорізької та 
Воронезькою областями

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

08-36/290110 19.10.2012 Довідка Михайлишину А.І.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

Посольства, консульства
08-33/287811 17.10.2012 Послу України в Республіці Індія№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-20/285412 15.10.2012 Про виділення коштів на реконструкцію Палацу 

спорту "Юність" у м. Запоріжжі
№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-20/285313 15.10.2012 Про вирішення проблем ДП "Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя"

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



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

08-50/284314 15.10.2012 Про забезпечення стабілізації роботи 
електрометалургійних підприємств

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

08-20/285515 15.10.2012 Про виділення додаткової дотації№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-36/285316 15.10.2012 Про відпустку Пеклушенко О.М.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-36/285417 15.10.2012 Про відпустку Пеклушенко О.М.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-20/285018 15.10.2012 Про фінансове забезпечення місцевих 
держадміністрацій

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

08-28/287119 16.10.2012 Про виконання протокольних рішень нарад щодо 
реалізації національного проекту "Нове життя" у 
2012 році

№ від Охорона здоров'я

08-20/268620 16.10.2012 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

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, 
КОМПАНІЇ

ДК "Газ України"
08-24/288621 17.10.2012 Про підготовку підприємств до опалюваного 

періоду 2012/2013 років
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства
08-23/286622 16.10.2012 Про погодження переліку№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-23/290323 18.10.2012 Про надання довідки № від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-20/291624 19.10.2012 Про ініціативи внесення змін до 

нормативно-правових актів та виділення коштів з 
Держбюджету України для виконання програми 
розвитку інфраструктури забійних підприємств

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

Міністерство закордонних справ
08-33/287725 17.10.2012 Про додаткове погодження технічного завдання на 

закордонне відрядження до Республіки Індія
№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Міністерство інфраструктури
08-22/292526 19.10.2012 Про надання інформації щодо внесення змін 

постійного характеру до міжміських маршрутів, 
що не виходять за межі території області

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

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-20/284927 15.10.2012 Про використання субвенції№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо
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08-24/288528 17.10.2012 Про підготовку підприємств до опалювання 
періоду 2012/2013 років

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-36/291329 19.10.2012 Про надання роз`яснення№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-24/292330 19.10.2012 Про участь у програмі здешевлення вартості 
іпотечних кредитів

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
08-30/268131 16.10.2012 Про створення прийомних сімей№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів
08-36/284732 15.10.2012 Про встановлення надбавки№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-20/267233 16.10.2012 Про внесення змін до паспорта бюджетної 

програми на 2012 рік за КПКВК 7781800
№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-23/287934 16.10.2012 Про погодження переліку№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізький міськвиконком
08-24/286535 16.10.2012 Про надання вичерпної інформації по пунктам 4,5 

протоколу №3 голови Запорізької 
облдержадміністрації

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-21/292136 19.10.2012 Про оформлення документів на паво власності№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізька міська рада
08-22/288237 17.10.2012 Про проведення відео конференції№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-36/289238 17.10.2012 Про нагороду № від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-36/289339 17.10.2012 Про нагороду медаллю Запорізьку Єпархію 

Української православної церкви
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-28/291040 18.10.2012 Про створення обласного перенатального центру№ від Охорона здоров'я

08-37/290741 18.10.2012 Про нагородження Гарбера Ю.В. (інші)№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-37/297042 19.10.2012 Про нагородження Кузьменка О.О.(інші)№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-37/292943 19.10.2012 Про нагородження Железкова О.Г. (інші)№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-37/292844 19.10.2012 Про нагородження Бірюкова І.О.№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

08-37/292745 19.10.2012 ПРО нагородження Міткова В.В.№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
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08-22/291946 19.10.2012 Про аварію на шламонакопичувачі№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Запорізька АЕС
08-22/289647 17.10.2012 Про селекторну нараду№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод"
08-33/289948 18.10.2012 Про організацію зустрічі№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
08-21/292049 19.10.2012 ПАТ "Мелітопольський компресор"

Про облік об`єктів державної власності
№ від Управління майном, приватизація 

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

Інші кореспонденти
08-34/288050 17.10.2012 ДП "Запорізький облавтодор" ПАТ ДАК 

"Автомобільні дороги України"
Про створення 10 денного не знижувального 
запасу пально-мастильних матеріалів

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

08-30/290651 18.10.2012 ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про участь у заходах

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-27/290952 18.10.2012 Видавниче агентство "Книга пам`яті України"
Про виділення книг

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

Облпрокуратура
08-41/288953 16.10.2012 Про розгляд звернення№ від Правові питання

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Президент України
08-22/275854 18.10.2012 Про запровадження тимчасових заходів державної 

підтримки автомобільної галузі
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-34/284655 15.10.2012 Про проведення селекторного засідання обласної 
комісії

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

08-29/284856 15.10.2012 Про надання інформації до обласної наради з 
підведення підсумків з здоровлення та відпочинку 
дітей в влітку 2012 року

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

08-39/284457 15.10.2012 Про присвоєння номерів на виборчі скриньки№ від Питання виборів та референдумів

08-39/285858 16.10.2012 Про результати перевірок виборчих дільниць№ від Питання виборів та референдумів

08-35/287659 17.10.2012 Про надання інформації№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-30/290560 18.10.2012 Про участь в обласних заходах№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-34/292461 19.10.2012 Про збереження структурних підрозділів з питань 
надзвичайних ситуацій у складі місцевих 
державних адміністрацій

№ від Питання нагород, присвоєння 
звань, Державних премій

Вільнянська райдержадміністрація
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08-32/291162 18.10.2012 Про звернення Левченко Н.М.№ від Питання землі, природних ресурсів, 
охорони навколишнього 
природного середовища

Розівська райдержадміністрація
08-29/287563 16.10.2012 Про забезпечення введення посади фахівця із 

соціальної роботи
№ від Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді 

та спорту

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
08-20/289464 17.10.2012 Про надання цільової фінансової підтримки 

громадянам на первинний внесок для отримання 
іпотечних житлових кредитів

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

Головне управління земельних ресурсів
08-32/289865 17.10.2012 Про здійснення моніторингу регулювання 

земельних відносин, раціональне використання та 
охорони земель у Зап. обл.

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

Державна податкова адміністрація
08-20/288766 17.10.2012 Про перевірку фінансово- господарської 

діяльності Приазовської селищної ради
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Інспекція праці у Запорізькій області
08-35/285767 16.10.2012 Про погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші територіальні обласні органи
08-33/291868 19.10.2012 ДБУ "Запорізький регіональний центр з інвестицій 

та розвитку"
Про координацію дій щодо залучення інвестицій в 
пріоритетні напрямки

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-21/285169 15.10.2012 Про проведення закупівель товарів,  робіт і послуг 
за державні кошти

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

08-45/286970 16.10.2012 Про надання інформаційних матеріалів№ від Питання організаційної роботи

08-36/290471 18.10.2012 Про кадрове забезпечення юридичних служб№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-20/292272 19.10.2012 Про упорядкування установчих документів№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

Головне управління агропромислового розвитку
08-20/288473 17.10.2012 Про зміни до бюджетних асигнувань 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

Державний архів Запорізької області
08-20/288374 17.10.2012 Про зміни до бюджетних асигнувань на 2012 рік№ від Фінансування, затвердження і 

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

Управління освіти і науки
08-30/290275 18.10.2012 Про надання інформації стосовно дітей-сиріт, які 

виховуються в державних закладах
№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва

08-21/286476 16.10.2012 Про погодження проекту регуляторного акта№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

Державне агентство екологічних інвестицій України
08-32/290877 18.10.2012 Про доопрацювання проектів цільових 

екологічних (зелених) інвестицій
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 
України

08-22/267078 16.10.2012 Про надання інформації№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державне агентство з інвестицій та управління національними 
проектами України

08-28/285279 15.10.2012 Про виділення додаткових коштів для 
Запорізького обласного перинатального центу

№ від Охорона здоров'я

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