
П Е Р Е Л І К 
наказів директора Департаменту 

промисловості та розвитку інфраструктури 
Запорізької обласної державної адміністрації 

 
№ з/п Дата та реєстраційний 

номер наказу Заголовок наказу 
 

січень 2013 року 
 

1 03.01.2013 
№ 1-осн. 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців в Департаменті 
 

2 04.01.2013 
№ 2-осн. 

Про затвердження графіку особистих прийомів 
громадян 
 

3 10.01.2013 
№ 3-осн. 

Про визначення спеціального місця в 
Департаменті для роботи запитувачів з 
документами 
 

4 10.01.2013 
№ 4-осн. 

Про затвердження Порядку опрацювання та 
розгляду запитів щодо надання публічної 
інформації в Департаменті 
 

5 10.01.2013 
№ 5-осн. 

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

6 11.01.2013 
№ 6-осн. 

 

Про проходження практики 

7 14.01.2013 
№ 7-осн. 

 

Про надання права підпису на документах 

8 23.01.2013 
№ 8-осн. 

 

Про затвердження штатного розпису 

9 23.01.2013 
№ 9-осн. 

 

Про затвердження графіку відпусток 

10 24.01.2013 
№ 10-осн. 

Про роботу з мобілізаційними документами з 
грифом «Для службового користування» 
 

11 24.01.2013 
№ 11-осн. 

 

Про преміювання в Департаменті 

12 28.01.2013 
№ 12-осн. 

 

Про встановлення посадових окладів 

13 28.01.2013 
№ 13-осн. 

Про проведення обстеження перевізників, що 
здійснюють перевезення пасажирів на 
міжміських, приміських внутрішньообласних 
автобусних маршрутах загального користування 
 

14 28.01.2013 
№ 14-осн. 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад державних 
службовців в Департаменті 
 

15 28.01.2013 
№ 15-осн. 

Про затвердження Порядку проведення іспиту 
кандидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців в Департаменті 



16 28.01.2013 
№ 16-осн. 

Про утворення конкурсної комісії в Департаменті 

 

лютий 2013 року 
 

17 04.02.2013 
№ 17-осн. 

Про реагування на критичні повідомлення в 
засобах масової інформації 
 

18 11.02.2013 
№ 18-осн. 

Про матеріальне стимулювання працівників 
Департаменту 
 

19 11.02.2013 
№ 19-осн. 

Про делегування до складу комісії із соціального 
страхування 
 

20 12.02.2013 
№ 20-осн. 

Про створення комісії для прийняття – передачі 
необоротних активів та визначення 
непридатності, неефективності проведення їх 
відновлюваного ремонту 
 

21 12.02.2013 
№ 21-осн. 

Про створення комісії для проведення 
інвентаризації бланків суворої звітності та 
грошових документів 
 

22 12.02.2013 
№ 22-осн. 

Про створення постійно діючої комісії по 
списанню матеріальних цінностей 
 

23 13.02.2013 
№ 23-осн. 

Про реєстр посад державних службовців 
Департаменту 
 

24 14.02.2013 
№ 24-осн. 

Про план роботи з кадрами і підготовки кадрового 
резерву Департаменту у 2013 році 
 

25 15.02.2013 
№ 25-осн. 

Про план роботи з кадрами і підготовки кадрового 
резерву Департаменту у І кварталі 2013 році 
 

26 15.02.2013 
№ 26-осн. 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу 
промисловості управління промисловості, 
транспорту та зв’язку 
 

27 18.02.2013 
№ 27-осн. 

 

Про преміювання в Департаменті 

28 19.02.2013 
№ 28-осн. 

Про упорядкування та поліпшення роботи зі 
зверненнями громадян в Департаменті 
 

29 28.02.2013 
№ 29-осн. 

Про проведення у 2013 році щорічної оцінки 
виконання державними службовцями 
Департаменту покладених на них обов’язків і 
завдань за 2012 рік 
 

 

березень 2013 року 
 

30 01.03.2013 
№ 30-осн. 

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



31 12.03.2013 
№ 31-осн. 

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

32 28.03.2013 
№ 32-осн. 

Про результати проведення у 2013 році щорічної 
оцінки виконання державними службовцями 
департаменту покладених на них обов’язків і 
завдань за 2012 рік 

 

квітень 2013 року 
 

33 02.04.2013 
№ 33-осн. 

Про перенесення робочих днів у 2013 році 

34 12.04.2013 
№ 34-осн. 

Про план роботи з кадрами та кадровим резервом, 
забезпечення виконання вимог чинного 
законодавства з питань державної служби та 
запобігання і протидії корупції в департаменті у    
ІІ кварталі 2013 року 
 

35 16.04.2013 
№ 35-осн. 

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

36 19.04.2013 
№ 36-осн. 

Про використання та збереження печаток і 
штампів в департаменті 
 

37 22.04.2013 
№ 37-осн. 

Про упорядкування роботи з інформування 
керівництва облдержадміністрації 
 

38 23.04.2013 
№ 38-осн. 

Про проведення позапланового моніторингу 
дотримання водіями автобусів, які обслуговують 
маршрути загального користування, вимог 
Правил дорожнього руху на залізничних переїздах 
 

39 24.04.2013 
№ 39-осн. 

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

40 29.04.2013 
№ 40-осн. 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців 
 

41 30.04.2013 
№ 41-осн. 

Про чергування у святкові першотравневі дні 

 

травень 2013 року 
 

42 07.05.2013 
№ 42-осн. 

Про внесення змін до наказу від 30.04.2013          
№ 41-осн. «Про чергування у святкові 
першотравневі свята» 
 

43 13.05.2013 
№ 43-осн. 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади начальника управління енергетики та 
енергозбереження департаменту 
 

44 15.05.2013 
№ 44-осн. 

Про проходження функціонального навчання 
керівного складу служб транспортного 
забезпечення цивільного захисту 
 



45 28.05.2013 
№ 45-осн. 

Про внесення змін до наказу від 29.01.2013 № 16-
осн. «Про утворення конкурсної комісії 
Департаменту промисловості ат розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації» 
 

46 28.05.2013 
№ 46-осн. 

Про поліпшення стану виконавської дисципліни 
та вжиття заходів щодо посилення контролю за 
виконанням документів 
 

47 30.05.2013 
№ 47-осн. 

Про упорядкування роботи з підготовки проектів 
наказів директора департаменту та їх реєстрації 
 

 

червень 2013 року 
 

48 07.06.2013 
№ 48-осн. 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу енергетики 
управління енергетики та енергозбереження 
департаменту 
 

49 10.06.2013 
№ 49-осн. 

Про закріплення відповідальних посадових осіб 
департаменту за підприємствами-боржниками із 
заробітної плати 
 

50 19.06.2013 
№ 50-осн. 

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

51 27.06.2013 
№ 51-осн. 

Про чергування у святкові та вихідні дні 

 

липень 2013 року 
 

52 01.07.2013 
№ 52-осн. 

Про план роботи з кадрами та кадровим резервом, 
забезпечення виконання вимог чинного 
законодавства з питань державної служби та 
запобігання і протидії корупції в департаменті у 
ІІІ кварталі 2013 року 
 

53 02.07.2013 
№ 53-осн. 

Про внесення змін до наказу від 04.01.2013              
№ 2-осн. «Про затвердження графіку особистих 
прийомів громадян» 
 

54 09.07.2013 
№ 54-осн. 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної 
посади державного службовця 
 

55 15.07.2013 
№ 55-осн. 

Про затвердження інформаційної та технологічної 
карток з надання адміністративної послуги зі 
складання акту обстеження спеціалізованих або 
спеціалізованих металургійних переробних 
підприємств та їх приймальних пунктів на 
відповідність вимогам Закону України «Про 
металобрухт» 
 

56 15.07.2013 
№ 56-осн. 

Про внесення змін до наказу від 28.05.2013                 
№ 45-осн. «Про утворення конкурсної комісії в 
Департаменті промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації» 
 
 



57 15.07.2013 
№ 57-осн. 

Про створення експертної комісії Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 

 


