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Про надання інформації

На Ваш інформаційний запит від 08.08.2018 року щодо надання копій 
затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету і 
спецфонду головного розпорядника коштів Управління з питань внутрішньої 
політики Запорізької ОДА в 2014-2016 роках; копій плану використання 
бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених 
у кошторисі розпорядника УВП Запорізької ОДА в 2014-2016 роках; копій 
кошторисів на Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в
2014- 2018 роках, обласна державна адміністрація повідомляє про наступне.

У відповідь на п. 1 Вашого запиту, повідомляємо, що відповідно до п.2 
розпорядження голови облдержадміністрації від 21.11.2016 № 677 «Про зміну 
штатної чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації» 
Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 
Запорізької облдержадміністрації (далі -  Управління) з 01.02.2017 припинило 
діяльність шляхом ліквідації. Затверджені кошториси, плани асигнувань 
загального та спеціального фондів Управління передано до Державного архіву 
Запорізької області, акт додається.

У відповідь на п. 2 запиту, інформуємо, що оскільки Управління є 
розпорядником бюджетних коштів, тому плани використання бюджетних 
коштів не складалися.

У відповідь на п. З запиту, надаємо копії кошторисів за кодом 250404 
«Інші видатки» з 2014-2016 років, що включають в себе фінансування 
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Запорізькій області 
на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням сесії Запорізької обласної ради від 
24.12.2012 № 6 (зі змінами) та Програми підтримки розвитку інформаційно- 
просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій області на
2015- 2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 
05.03.2015 № 8 (зі змінами), копії кошторисів за кодом 3018600 «Інші видатки»
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у 2017 році та за кодом 2310180 «Інша діяльність у сфері державного 
управління», за якими фінансувалися Програми підтримки розвитку 
інформаційно-просвітницької діяльності громадських організацій у Запорізькій 
області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 05.03.2015 № 8 (зі змінами), Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Запорізькій області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 
обласної ради від 08.06.2017 № 84 (зі змінами), Програми підтримки розвитку 
козацтва у Запорізькій області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 
Запорізької обласної ради від 06.04.2017 № 66 (додаток 2).

Додатки: на 21 арк. в 1 прим.

л

Олександр Зубченко 224 62 23


