
Запорізька  обласна  державна  адміністрація

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 17.12.2012  по 21.12.2012 

Ф20-КА

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Народні депутати України
08-23/36741 19.12.2012 Про фінансування будівництва оптового ринку 

сільськогосподарської продукції "Січовий" м. 
Запоріжжя

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Закордонні організації та фірми
08-33/37142 21.12.2012 Banque Privee

Про співробітництво
№ від Питання зовнішньо-економічної 

діяльності, встановлення 
виробничих, наукових і культурних 
зв'язків

Інші кореспонденти
08-26/36333 17.12.2012 Голові спеціалізованої вченої ради по захисту 

дисертації
Про надання довідки  для Черемісіної Т.В.

№ від Освіта і наука

08-22/36424 17.12.2012 Членам конкурсного комітету з визначення 
автомобільних перевізників
Про засідання конкурсного комітету з визначення 
автомобільних перевізників

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

08-20/36545 18.12.2012 Про надання гарантій щодо оплати за житло№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-22/36626 18.12.2012 ТОВ "Вінд Пауер"
Про святкування Дня енергетика

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

08-23/36487 18.12.2012 Аграрний фонд
 Про забезпечення хлібопекарських підприємств 
борошном з Аграрного фонду

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

08-26/36868 19.12.2012 Довідка Синиці Ю.С.№ від Освіта і наука

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Кабінет Міністрів України
08-23/36909 20.12.2012 Про ціни на борошно Аграрного фонду№ від Ринкові відносини і реформування 

в АПК
08-36/368810 20.12.2012 Про проблемні питання щодо призначення 

головних бухгалтерів бюджетних установ
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
08-22/368111 21.12.2012 Про забезпечення населення області скрапленим 

газом
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту



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

08-26/363812 17.12.2012 Про створення спеціалізованої вченої ради за 
спеціальностями 08.00.03- економіка та 
управління національним господарством; 08.00.08- 
гроші, фінанси і кредит

№ від Освіта і наука

08-26/363913 17.12.2012 Про створення спеціалізованої вченої ради за 
спеціальністю 19.00.07.- педагогічна та вікова 
психологія

№ від Освіта і наука

08-36/365314 18.12.2012 Про призначення на посаду директора Державного 
навчального закладу "Запорізький професійний 
торгово-кулінарний ліцей"

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-36/365515 18.12.2012 Про призначення на посаду директора Державного 
навчального закладу "Пологівський професійний 
ліцей"

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-36/365416 18.12.2012 Про призначення на посаду директора Державного 
навчального закладу "Запорізький професійний 
металургійний ліцей"

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-36/370217 20.12.2012 Про погодження звільнення Базя О.С.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

08-36/370418 21.12.2012 Про погодження звільнення Оксанченко А.В.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

Міністерство соціальної політики
08-35/365519 18.12.2012 Про збільшення обсягу видатків для здійснення 

соціальних виплат
№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-30/368220 19.12.2012 Про влаштування дітей до прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-30/371521 21.12.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-36/370322 21.12.2012 Про погодження звільнення Бурлака Т.В.№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

Міністерство фінансів
08-20/363623 17.12.2012 Про незабезпеченість асигнуваннями на виплату 

допомоги
№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-20/371724 21.12.2012 Про затвердження Порядку використання 
державних коштів

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

08-20/371625 21.12.2012 Про затвердження паспорта бюджетної програми 
за КПКВК 7781850 на 2012 рік

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

08-20/371826 21.12.2012 Про внесення змін до паспорта бюджетної 
програми на 2012 рік за КПКВК 7781830

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

08-20/371927 21.12.2012 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
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

Бердянський міськвиконком
08-35/366028 18.12.2012 Про погашення боргів із заробітної плати№ від Питання соціального захисту, 

зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

Запорізький міськвиконком
08-22/367929 19.12.2012 Про будівництво автобусної зупинки№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

08-22/371230 21.12.2012 Про надання зауважень по проекту цільових 
(зелених) інвестицій

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Запорізька міська рада
08-21/371131 21.12.2012 Про намір взяти в оренду нерухоме майно№ від Управління майном, приватизація 

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Обласна рада
08-45/363232 17.12.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 

обласної ради шостого скликання
№ від Питання організаційної роботи

08-36/366333 18.12.2012 Про реорганізацію КУ "Обласний центр молоді " 
ЗОР

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-21/367334 19.12.2012 Про виділення приміщення№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

08-20/370735 20.12.2012 Про надання проекту рішення№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-45/370836 21.12.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії 
обласної ради шостого скликання

№ від Питання організаційної роботи

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

08-23/363537 17.12.2012 Про подання щорічної галузевої статистичної 
звітності

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
08-22/366138 18.12.2012 Про проведення селекторної наради№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти
08-30/367039 19.12.2012 Завідувачам обласних притулків

Про посилення роботи щодо недопущення 
суїцидальних випадків серед вихованців 
підпорядкованих закладів

№ від Питання усиновлення та дітей-сиріт

08-21/369640 20.12.2012 Секретарям робочих груп
Про перегляд складу робочої групи регіонального 
комітету

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

08-23/369441 20.12.2012 ПрАТ "Пологівський комбінат хлібопродуктів"
Про постачання продовольчого зерна Аграрного 
фонду на ДП "ДП "Агросервіс 2000"

№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

08-24/369942 21.12.2012 Про розгляд звернення гр. Гордієнка О.Є.№ від Промисловість, 
паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Облпрокуратура
08-41/364143 17.12.2012 Про діяльність комунальних підприємств обласної 

ради
№ від Правові питання

08-41/363744 17.12.2012 Про перевірку інформації№ від Правові питання

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Адміністрація Президента України
08-37/365245 18.12.2012 Про направлення листа погодження№ від Питання нагород, присвоєння 

звань, Державних премій
08-20/365146 18.12.2012 Про забезпечення житлом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи"

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

08-27/369247 20.12.2012 Про відзначення 70-ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників та 70-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняні війні 1941-1945 
років

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

08-19/370948 20.12.2012 Про роботу регіонального комітету з економічних 
реформ

№ від Питання соціально-економічного 
розвитку

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-20/363449 17.12.2012 Про зміни обсягу асигнувань на 2012рік за КПКВК 
7781010

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

08-38/364450 17.12.2012 Про фінансову підтримку ветеранських організації№ від Питання діяльності об'єднань 
громадян, політичних блоків, 
партій та рухів

08-36/366851 18.12.2012 Про формування замовлення на підвищення 
кваліфікації державних службовців у Зап. центрі 
перепідготовки і підвищення кваліфікаціції кадрів 
на 2014 рік

№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

08-35/365652 18.12.2012 Про показники заробітної плати№ від Питання соціального захисту, 
зайнятості населення, праці та 
заробітної плати

08-22/366753 18.12.2012 Про підготовку проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій

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

08-27/368754 19.12.2012 Про додаткові заходи щодо збереження виборчих 
та інших архівних документів

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

08-20/369355 20.12.2012 Про організацію громадських робіт№ від Фінансування, затвердження і 
виконання бюджету, 
ціноутворення, індексації, 
виділення і використання коштів, 
робота банків, оподаткування тощо

08-22/370156 20.12.2012 Про засідання конкурсного комітету з визначення 
автомобільних перевізників

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

08-23/369557 20.12.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування№ від Ринкові відносини і реформування 
в АПК

4



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

08-21/368958 20.12.2012 Про роботу дозвільних центрів№ від Управління майном, приватизація 
комунального і державного майна, 
сприяння розвитку підприємництва, 
оренди державного майна

08-36/364059 21.12.2012 Про відміну навчання№ від Питання кадрової роботи та 
державної служби

Веселівська райдержадміністрація
08-32/367260 19.12.2012 Про надання зауважень щодо проектів цільових 

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

охорони навколишнього 
природного середовища

Запорізька райдержадміністрація
08-20/366961 18.12.2012 Про проведення сесій місцевих рад№ від Фінансування, затвердження і 

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

08-41/371362 21.12.2012 Про надання копій документів№ від Правові питання

Куйбишевська райдержадміністрація
08-36/367563 19.12.2012 Про чисельність працівників  управління праці та 

соцзахисту населення
№ від Питання кадрової роботи та 

державної служби

Розівська райдержадміністрація
08-26/368364 19.12.2012 Про звернення працівників дитячого садку с. 

Пролетарське Розівського р-ну
№ від Освіта і наука

РАЙОННІ РАДИ

Сільські та селищні Ради народних депутатів
08-20/369165 20.12.2012 Про надання інформації щодо виконання заходів, 

зазначених у розпорядженні голови 
облдержадміністрації від 11.12.2012 № 612

№ 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
08-20/370666 20.12.2012 Про вилучення коштів субвенцій до державного 

бюджету
№ від Фінансування, затвердження і 

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

Головне управління юстиції
08-50/365067 18.12.2012 Про надання інформації№ від Питання організаційної роботи

Інші територіальні обласні органи
08-22/366668 18.12.2012 Державна інспекція з енергетичного нагляду за 

режимом споживання електричної та теплової 
енергії в Зап. обл.

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

08-22/364969 18.12.2012 Управління державної автомобільної інспекції 
ГУМВС України в Зап. обл.

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

08-45/367170 19.12.2012 Про надання інформації щодо стану виконання 
рішень РНБОУ за IV квартал 2012року

№ від Питання організаційної роботи
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№
п/п Адресат,  номер, дата  Короткий зміст Тематика

Головне управління праці та соціального захисту населення
08-28/368571 19.12.2012 Про надання інформації щодо виконання 

Загальнодержавної програми
№ від Охорона здоров'я

Управління культури і туризму
08-22/370072 20.12.2012 Про погашення заборгованості за спожиту 

електроенергію
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Управління містобудування та архітектури
08-20/367673 19.12.2012 Про включення до кошторису на 2013 рік№ від Фінансування, затвердження і 

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Державна пенітенціарна служба України
08-22/364774 18.12.2012 Про погашення заборгованості за спожиту 

електроенергію
№ від Промисловість, 

паливно-енергетичний комплекс, 
транспорт і зв'язок

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва

08-24/369875 20.12.2012 Про отримання бланків ліцензій єдиного зразка№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

08-24/369776 20.12.2012 Про додаткове замовлення бланків ліцензії 
єдиного зразка на 2013 рік

№ від Капітальне будівництво, ЖКГ, 
містобудування та архітектура

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