
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 19.11.2012  по 23.11.2012 

Ф20-КА

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

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Закордонні організації та фірми
08-33/33061 21.11.2012 Про співробітництво№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

08-33/33262 22.11.2012 Мінский обласний виконавчий міськвиконком 
Республіки Білорусь
Про співробітництво

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

Інші кореспонденти
08-23/32903 20.11.2012 Аграрний фонд

Про стан посівів озимої пшениці
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-23/33204 20.11.2012 Аграрному фонду

Про дозвіл на переробку продовольчої пшениці
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-23/33215 21.11.2012 Аграрному фонду

Про забезпечення хлібопекарських підприємств 
регіону борошном з Аграрного фонду

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-36/33406 23.11.2012 Про надання довідки Котовій К.В.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-35/33447 23.11.2012 Громадська організація "Запорізький міський 
конгрес інвалідів"
Про співпрацю

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-23/32818 19.11.2012 Про виділення коштів сільськогосподарським 

підприємствам
№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-20/32639 19.11.2012 Про оплату платежів на виконані роботи по 

ремонту
№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-36/332410 22.11.2012 Про відпустку Пеклушенко О.М.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство аграрної політики та продовольства
08-23/326611 19.11.2012 Про виділення зерна з Аграрного фонду№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-33/327612 19.11.2012 Про бізнес-форум у рамках візитів Президента 

України В.Ф.Януковича до КСА, ОАЕ та Держави  
Катар

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

Міністерство інфраструктури
08-22/328313 20.11.2012 Про проблемні питання транспортно-дорожнього 

господарства Запорізької області
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок



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

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
08-26/330814 21.11.2012 Про збільшення лімітів та додаткові фінансування 

для Бердянського машинобудівного коледжу 
ЗНТУ

№ від Освіта і наука

Міністерство соціальної політики
08-30/334315 23.11.2012 Про створення прийомних сімей та поповнення 

дитячого будинку сімейного типу
№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів
08-20/330416 21.11.2012 Про затвердження паспорта бюджетної програми 

за КПКВК 7781840 на 2012 рік
№ від Фінансування, затвердження і 

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

08-34/327917 19.11.2012 Про проведення наради№ від Питання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Вільнянський міськвиконком
08-24/327718 19.11.2012 Про придбання квартир інвалідам І групи Великої 

Вітчизняної війни
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Запорізький міськвиконком
08-22/329919 19.11.2012 Про капітальний ремонт трамвайних переїздів у м. 

Запоріжжя
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-23/330720 21.11.2012 Про формування регіональних запасів 
продовольчого зерна

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-34/332721 22.11.2012 Про виділення коштів на  придбання житла для 
інвалідів-чорнобильців

№ від Питання виділення, обміну та 
приватизації житла, міжміський 
обмін

08-24/333822 23.11.2012 Про розгляд на консультативно-дорадчій раді 
проекту рішення Запорізької міської ради

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-35/333723 23.11.2012 Про погашення боргів із заробітної плати№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Мелітопольський міськвиконком
08-35/333024 22.11.2012 Про моніторинг створення нових робочих місць№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-39/331525 20.11.2012 Про зберігання програмно-апаратних комплексів№ від Питання виборів та референдумів

08-21/329326 20.11.2012 Про виділення приміщення реабілітаційному 
центру ГО "Донна"

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

ВАТ "Мотор Січ"
08-35/333427 23.11.2012 Про погашення заборгованості із заробітної плати№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

Інші кореспонденти
08-32/328228 19.11.2012 Левченко Н.М.

Про видачу державного акту
№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

08-41/328529 20.11.2012 Управлінні МВС України на Придніпровській 
залізниці
Про забезпечення охорони майна "Укрзалізниці" 
від злочинних посягнень

№ від Правові питання

Редакції газет
08-27/333230 22.11.2012 Запорізька правда

Про публікацію в  газеті
№ від Культура, туризм, засоби масової 

інформації та архівної справи

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Адміністрація Президента України
08-36/332531 22.11.2012 Про відпустку Пеклушенко№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-23/326932 19.11.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-39/329233 20.11.2012 Про порядок використання програмно-апаратних 
комплексів системи відеоспостереження (ПАК)

№ від Питання виборів та референдумів

08-35/329134 20.11.2012 Про організацію роботи щодо легалізації 
зайнятості та оплати праці

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

08-22/328835 20.11.2012 Про проведення енергетичного аудиту№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-33/330936 20.11.2012 Про відбір проектів транспортного 
співробітництва

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

08-24/331937 20.11.2012 Про забезпечення винесення на картографічні 
матеріали у містах та інших населених пунктах 
меж ділянок існуючих об`єктів благоустрою

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-35/331838 20.11.2012 Про надання інформації№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-41/330239 21.11.2012 Про покращення матеріально-технічного стану 
міськрайвідділів органів внутрішніх справ

№ від Правові питання

08-35/333540 23.11.2012 Про роботу територіальних комісій№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Василівська райдержадміністрація
08-41/329741 20.11.2012 Про надання інформації стосовно  Тарасова О.І.№ від Правові питання

Запорізька райдержадміністрація
08-45/327142 19.11.2012 Про порушення виконавської дисципліни№ від Питання організаційної роботи

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
08-41/329643 20.11.2012 Про надання інформації стосовно Крамського В.О.№ від Правові питання

Комунарська райадміністрація
08-41/329144 19.11.2012 Про звільнення Галай О.О.№ від Правові питання

Новомиколаївська райдержадміністрація
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п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-41/329445 20.11.2012 Про надання інформації стосовно Огло В.М.№ від Правові питання

Орджонікідзевська райадміністрація
08-35/333946 23.11.2012 Про стан погашення заборгованості перед 

Пенсійним фондом України
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Приазовська райдержадміністрація
08-20/326847 19.11.2012 Про надання дозволу на попередню оплату№ від Фінансування, затвердження і 

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

Чернігівська райдержадміністрація
08-24/332848 22.11.2012 Про надання інформації щодо водопостачання с. 

Панфіловка
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура

Шевченківська райадміністрація
08-41/329549 20.11.2012 Про надання інформації стосовно Короля В.В.№ від Правові питання

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
08-24/327250 19.11.2012 Про сприяння у вирішенні питання розрахунків по 

фінансовим зобов`язанням
№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
08-20/333351 22.11.2012 Про оплату рахунків№ від Фінансування, затвердження і 

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

Інспекція праці у Запорізькій області
08-36/326752 19.11.2012 Про додаткові посади головних державних 

інспекторів праці
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-35/331053 21.11.2012 Про виконання протокольного рішення обласної 

комісії
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Інші територіальні обласні органи
08-24/327854 19.11.2012 Про надання інформації№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 

містобудування та архітектура
08-32/332955 22.11.2012 Про участь в роботі виїзної наради№ від Питання землі, природних ресурсів, 

охорони навколишнього 
природного середовища

Регіональне відділення Фонду державного майна
08-21/327356 19.11.2012 Про довгострокові фінансові вкладення, що 

належать державі
№ від Управління майном, приватизація 

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

Управління внутрішніх справ
08-41/328457 20.11.2012 Про ситуацію в с. Успенівка Бердянського району№ від Правові питання

08-41/330358 21.11.2012 Про повідомлення Інтернет-поталу№ від Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-35/331159 21.11.2012 Про засідання організаційного комітету№ від Питання організаційної роботи
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п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-45/330560 21.11.2012 Про пропозиції щодо діяльності 
облдержадміністрації на 2013 рік та підсумки 
роботи за 2012 рік

№ від Питання організаційної роботи

Головне управління агропромислового розвитку
08-35/333661 23.11.2012 Про погашення заборгованості із заробітної плати№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Головне управління економіки
08-20/332962 22.11.2012 Про планування видатків за КПКВК 7781010 на 

захист інформації з обмеженим доступом
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Головне управління праці та соціального захисту населення
08-20/328663 19.11.2012 Про надання дозволу на попередню оплату№ від Фінансування, затвердження і 

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

Головне фінансове управління
08-20/328764 19.11.2012 Про заборгованість за телекомунікаційні послуги№ від Фінансування, затвердження і 

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

Управління житлово-комунального господарства
08-22/327065 19.11.2012 Про дотримання дисципліни газопостачання№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна архітектурно-будівельна інспекція України
08-36/330066 20.11.2012 Про внесення пропозиції щодо призначення на 

посаду Солоннікової І.М.
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби
08-36/331267 21.11.2012 Про погодження призначення Солонніковії І.М..№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державна інспекція України з контролю за цінами
08-36/331768 20.11.2012 Про кандидатуру Яцука С.А., для призначення на 

посаду
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Державне агентство екологічних інвестицій України
08-22/328969 20.11.2012 Про надання на розгляд проектів цільових 

(зелених) інвестицій 
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Фонд державного майна України
08-21/327470 19.11.2012 Про довгострокові фінансові вкладення, що 

належать державі
№ від Управління майном, приватизація 

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

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