
П Е Р Е Л І К 
наказів начальника Головного управління 

промисловості та розвитку інфраструктури 
Запорізької обласної державної адміністрації* 

 
* з 01.01.2012 перейменоване у Департамент промисловості та розвитку 
інфраструктури Запорізької облдержадміністрації згідно з п. 3 розпорядження 
голови облдержадміністрації від 03.12.2012 № 585 
 
№ з/п Дата та реєстраційний 

номер наказу Заголовок наказу 

травень – грудень 2011 року 
1 19.05.2011 

№ 14 
Про затвердження Порядку опрацювання та 
розгляду запитів щодо надання публічної 
інформації в Головному управлінні 

2 07.06.2011 
№ 15 

Про посилення контрольної та виконавської 
дисципліни в Головному управлінні 

3 29.06.2011 
№ 16 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу 
промисловості 

4 15.07.2011 
№ 17 

Про організацію роботи щодо запровадження 
проведення оцінки результатів діяльності 
Запорізької обласної державної адміністрації 

5 02.08.2011 
№ 18 

Про затвердження переліку питань для перевірки 
знань Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» 

6 02.08.2011 
№ 19 

Про організацію роботи конкурсної комісії 
Головного управління 

7 05.08.2011 
№ 20 

Про проведення інвентаризації адміністративних 
послуг 

8 12.08.2011 
№ 21 

Про затвердження Плану заходів щодо 
забезпечення виконання вимог Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» та 
здійснення антикорупційних дій в Головному 
управлінні 

9 25.08.2011 
№ 22 

Про затвердження Загального порядку проведення 
іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців 

10 26.09.2011 
№ 23 

Про внесення змін до штатного розпису 

11 26.09.2011 
№ 24 

Про реєстри посад державних службовців 
Головного управління 

12 30.09.2011 
№ 25 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади спеціаліста відділу промисловості 

13 16.11.2011 
№ 26 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад в Головному управлінні 



14 22.12.2011 
№ 27 

Про порушення виконавської дисципліни 

15 22.12.2011 
№ 28 

Про порушення виконавської дисципліни 

16 23.12.2011 
№ 29 

Про обробку та реєстрацію баз персональних 
даних 

17 23.12.2011 
№ 30 

Про визначення відповідальних працівників 
Головного управління за рейтингові показники 
оцінки діяльності Запорізької обласної державної 
адміністрації 

18 28.12.2011 
№ 31 

Про перенесення робочих днів у 2012 році 

19 28.12.2011 
№ 32 

Про чергування у святкові новорічні дні 

20 29.12.2011 
№ 33 

Про проведення у 2012 році щорічної оцінки 
виконання державними службовцями Головного 
управління покладених на них обов’язків і 
завдань за 2011 рік 

21 29.12.2011 
№ 34 

Про план роботи з кадрами і підготовкою 
кадрового резерву Головного управління у 2012 
році 

січень – грудень 2012 року 
1 03.01.2012 

№ 1 
Про роботу з документами службового 
користування літери «М» 

2 12.01.2012 
№ 2 

Про поліпшення організації контролю як 
механізму виконавської дисципліни 

3 01.02.2012 
№ 3 

Про визначення відповідальних осіб за 
висвітлення на веб-сайті облдержадміністрації та 
у засобах масової інформації діяльності 
Головного управління 

4 17.02.2012 
№ 4 

Про результати проведення щорічної оцінки 
виконання державними службовцями Головного 
управління промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації покладених 
на них обов’язків і завдань за 2011 рік 

5 17.02.2012 
№ 5 

Про відстеження нових нормативно-правових 
актів 

6 22.03.2012 
№ 6 

Про проведення інвентаризації документів 
сектору розвитку енергетики Головного 
управління промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

7 30.03.2012 
№ 7 

Про внесення доповнення до наказу від 03.01.2012 
№ 1 

8 30.03.2012 
№ 8 

Про затвердження штатного розпису 



9 26.04.2012 
№ 9 

Про чергування у святкові першотравневі свята 

10 10.05.2012 
№ 10 

Про проведення планового моніторингу стану 
дотримання перевізниками законодавства при 
обслуговуванні приміських, міжміських 
автобусних маршрутів загального користування 

11 16.05.2012 
№ 11 

Про проведення позапланового моніторингу стану 
дотримання перевізником законодавства при 
обслуговуванні приміського автобусного 
маршруту загального користування 

12 30.05.2012 
№ 12 

Про поліпшення та упорядкування роботи зі 
зверненнями громадян в Головному управління 

13 31.05.2012 
№ 13 

Про графік щорічних відпусток 

14 21.06.2012 
№ 14 

Про проведення планового моніторингу стану 
дотримання перевізниками законодавства при 
обслуговуванні приміських, міжміських 
автобусних маршрутів загального користування 

15 10.07.2012 
№ 15 

Про внесення змін до наказу від 31.03.2011 № 10 

16 10.07.2012 
№ 16 

Про внесення змін до наказу від 19.05.2011 № 14 

17 13.07.2012 
№ 17 

Про визначення спеціального місця в Головному 
управлінні для роботи запитувачів з документами 

18 13.07.2012 
№ 18 

Про затвердження штатного розпису 

19 13.07.2012 
№ 19 

Про затвердження Положення про порядок 
здійснення контролю і перевірки виконання 
документів у Головному управлінні 

20 30.07.2012 
№ 20 

Про затвердження графіків проведення особистих 
прийомів громадян керівництвом Головного 
управління 

21 02.08.2012 
№ 21 

Про проведення функціонального обстеження 
Головного управління у 2012 році 

22 08.08.2012 
№ 22 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади в Головному управлінні 

23 10.08.2012 
№ 23 

Про затвердження Положення про систему обліку 
публічної інформації, яка знаходиться у 
розпорядженні Головного управління 

24 27.08.2012 
№ 24 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади в Головному управлінні 

25 29.08.2012 
№ 25 

Про проведення перевірки достовірності 
інформації, наданої перевізниками-претендентами 
для участі у конкурсі 
 



26 31.08.2012 
№ 26 

Про затвердження Інструкції з діловодства в 
Головному управлінні 

27 03.09.2012 
№ 27 

Про організацію роботи конкурсної комісії по 
проведенню відбору кандидатів на заміщення 
вакантних посад державних службовців в 
Головному управлінні 

28 03.09.2012 
№ 28 

Про затвердження Порядку проведення особистих 
прийомів громадян керівництвом Головного 
управління 

29 14.09.2012 
№ 29 

Про утримання із заробітної плати 

30 18.09.2012 
№ 30 

Про створення експертної комісії Головного 
управління 

31 02.10.2012 
№ 31 

Про затвердження штатного розпису Головного 
управління 

32 10.10.2012 
№ 32 

Про проведення моніторингу стану дотримання 
перевізниками вимог чинного законодавства 

33 19.10.2012 
№ 33 

Про посилення виконавської дисципліни в 
Головному управлінні 

34 22.10.2012 
№ 34 

Про проведення моніторингу стану дотримання 
перевізниками вимог чинного законодавства 

35 29.10.2012 
№ 35 

Про заходи щодо реорганізації структури обласної 
державної адміністрації 

36 31.10.2012 
№ 36 

Про проведення інвентаризації в Головному 
управлінні 

37 31.10.2012 
№ 37 

Про створення комісії для прийняття-передачі, 
визначенню непридатності необоротних активів 
та неефективності проведення їх ремонту 

38 31.10.2012 
№ 38 

Про створення постійно діючої комісії по 
списанню матеріальних цінностей 

39 31.10.2012 
№ 39 

Про створення комісії для проведення 
інвентаризації бланків суворої звітності та 
грошових документів, основних засобів, 
нематеріальних активів та товарно-матеріальних 
цінностей при зміні матеріальни-відповідальних 
осіб та інших випадках, передбачених 
нормативними документами 

40 07.11.2012 
№ 40 Про затвердження графіку невикористаних 

щорічних відпусток 
41 14.11.2012 

№ 41 Про призначення посадових осіб в організаційну 
структуру (штаб) служби транспортного 
забезпечення цивільного захисту (цивільної 
оборони) Запорізької області 

42 27.11.2012 
№ 42 

Про переведення служби транспортного 
забезпечення цивільного захисту (цивільної 



оборони) Запорізької області у режимі 
надзвичайної ситуації 

43 03.12.2012 
№ 43 Про затвердження штатного розпису Головного 

управління станом на 01 грудня 2012 року 
44 07.12.2012 

№ 44 Про проведення перевірки достовірності 
інформації перевізників-претендентів для участі у 
конкурсах з перевезення пасажирів 

45 11.12.2012 
№ 45 Про переведення моніторингу стану дотримання 

перевізниками законодавства при обслуговуванні 
автобусних маршрутів 

46 11.12.2012 
№ 46 Про перейменування структурного підрозділу 

47 17.12.2012 
№ 47 Про перенесення робочих днів 

48 25.12.2012 
№ 48 Про чергування у святкові новорічні дні 

49 26.12.2012 
№ 49 Про затвердження структури та штатного розпису 

Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

 


