Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 29.08.2011 по 02.09.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України
1

№08-20/2465

від 30.08.2011

Про погодження передачі бюджетних призначень

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми
2

№08-33/2460

від 30.08.2011

ГУБЕРНАТОРУ ЧЕЛЯБІНСЬКОЇ ОБЛАСТІ РФ
Про розширення співпраці

ВІСНИК ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Про виправлення технічної помилки
Про запрошення прийняти участь у черговому засіданні
Запорізької регінальної ради з питань взаємодії
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування при голові обласної державної
адміністації, що відбудеться 07.09.2011 об 11.00 годині.
Про підвищення рівня безпеки використання малих
повітряних суден

Інші кореспонденти
3

№08-25/2455

від 29.08.2011

4

№08-22/2491

від 01.09.2011

5

№08-22/2487

від 02.09.2011

Посольства
6

№08-33/2499

від 01.09.2011

Послу України в Королівстві Бельгії і Великому
герцогстві Люксембург (за сумісництвом)
Про візит до Королівства Бельгіїї

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
7

№08-33/2473

від 30.08.2011

Про відрядження до м. Брюссель

8

№08-19/2483

від 31.08.2011

9

№08-21/2490

від 01.09.2011

10

№08-20/2310

від 02.09.2011

11

№08-20/2302

від 02.09.2011

12

№08-20/2094

від 02.09.2011

Про рейтингові показники соціально-економічного
розвитку
Про передачу до коммунальної власності цілісного
майнового комплексу ДП "Міжнародний аеропорт
Запоріжжя"
Про використання коштів субвенції з державного
бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій
Про виділення коштів на погашення кредиторської
заборгованості
Про надання пропозицій

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
13

№08-21/2449

від 29.08.2011

Про реалізацію державної регуляторної політики

14

№08-22/2458

від 29.08.2011

Про погодження титулу на виконання
проектно-вишукувальних робіт для будівництва

Міністерство оборони

№
п/п
15

Адресат, номер, дата
№08-24/2482

від 31.08.2011

Короткий зміст
Про добудову житлового будинку по просп. 50-річчя
Перемоги, 15, м. Мелітополь

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
16
Про прогнозні показники споживання природного газу
№08-22/2445 від 29.08.2011
17

№08-24-2496 від 01.09.2011

Про надання роз`яснення оснащення підприємстввиробників теплової енергії засобами технологічного
обліку теплової єнергії.

Міністерство фінансів
18

№08-20/2461

від 30.08.2011

19

№08-20/2502

від 02.09.2011

Пропозиції щодо прогнозних розрахунків показників
місцевих бюджетів Запорізької області на 2012 рік
Про відсутність кредиторської заборгованості
обласного бюджету

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

20

№08-37/2505

від 02.09.2011

Про отримання посвідчень

21

№08-36/2510

від 02.09.2011

Про надання інформації

Запорізький міськвиконком
22

№08-50/2433

від 29.08.2011

Про порушення виконавської дисципліни

23

№08-22/2452

від 29.08.2011

24

№08-13/2457

від 29.08.2011

Про надання інформації щодо будівництва
автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м.
Запоріжжі
Про візит офіційної делегації м. Чунцин

25

№08-27/2471

від 30.08.2011

26

№08-22/2464

від 30.08.2011

Про проведення заходів Міжнародного фестивалю
анімаційних фільмів " КРОК "
Про заміну тротуарної плитки

27

№08-34/2511

від 02.09.2011

Про ліквідацію надзвичайної ситуації

Мелітопольський міськвиконком
28

№08-21/2454

від 29.08.2011

29

№08-22/2472

від 30.08.2011

Про прийняття житлового будинку до комунальної
властності
Про участь у конкурсі на кращий проект по створенню
індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
30

№08-13/2462

від 30.08.2011

Про візит офіційної делегації м. Чунцін КНР

31

№08-20/2469

від 30.08.2011

Про надання проекту рішення

32

№08-33/2476

від 31.08.2011

Запрошення на святковий захід

33

№08-13/2488

від 01.09.2011

Про візит представників Комісії з Розвитку
Міжнародних Економічних відносин

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

34

№08-13/2458

від 29.08.2011

35

№08-21/2463

від 30.08.2011

36

№08-22/2504

від 02.09.2011

ЗАТ " ЗАПОРІЖКРАН "
Про візит делегації КНР
КП " УНІВЕРС "
Про укладання договорів
Про забезпечення легковим автомобілем
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ВАТ "Запоріжгаз"
37

№08-22/2489

від 02.09.2011

Про розміщення об'єктів газового господарства

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
38

№08-22/2507

від 02.09.2011

Про розгляд питання щодо забезпечення оптового
ринку електроенергією

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
39

№08-33/2435

від 29.08.2011

Про співробітництво з Челябінською областю РФ

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
40

№08-13/2459

від 29.08.2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК " ХОРТИЦЯ "
Про візит офіційної делегації м. Чунцін КНР

від 29.08.2011

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ "
Про забезпечення скрапленим газом населення

Інші кореспонденти
41

№08-22/2449

Інші об'єднання, обласні організації, установи
42

№08-22/2508

від 02.09.2011

Про ліквідацію МДПМН
"Мелітопольтранснафтопродукт"

від 29.08.2011

Про присвоєння звання

від 02.09.2011

Про візит представників Комісії з Розвитку
Міжнародних Економічних Відносин

від 29.08.2011

ЗНТУ
Про візит делегації КНР

Облпрокуратура
43

№08-41/2450

ОСПП "Потенціал"
44

№08-13/2507

Учбові заклади
45

№08-33/2434

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
46

№08-27/2492

від 01.09.2011

Про Всеукраїнський козацький фестиваль "Покрова на
Хортиці"

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

47

№08-28/2474

від 30.08.2011

48

№08-33/2466

від 30.08.2011

49

№08-50/2475

від 31.08.2011

50

№08-22/2478

від 31.08.2011

51

№08-30/2483

від 02.09.2011

Про стан реалізації заходів щодо реформування
закладів первинного та вторинного рівнів надання
медичної допомоги
Про проведення Конкурсу на кращий проект по
створенню індустріальних парків у Запорізькій області
в 2011 році
Про стан виконання розпорядження голови ОДА
Про надання інформації щодо ремонту доріг і під' їзних
шляхів до шкіл у сільській місцевості
Про участь у проведенні заходів

Бердянська райдержадміністрація
52

№08-36/2468

від 30.08.2011

Про погодження призначення Бойко І.В.

3

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Новомиколаївська райдержадміністрація
53

№08-20/2503

від 02.09.2011

Про зміни помісячного плану асигнувань

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Запорізька Торгово-промислова палата
54

№08-33/2509

від 02.09.2011

Про візит представників Комісії з Розвитку
Міжнародних Економічних Відносин

Управління внутрішніх справ
55

№08-41/2453

від 29.08.2011

56

№08-41/2481

від 31.08.2011

57

№08-41/2494

від 01.09.2011

Про розташування підрозділу міліції у ДП "
Міжнародний аеропорт Запоріжжя "
Про надання відомостей щодо руху коштів у розрізі
підрядних організацій по об`єктах, фінансування яких
передбачено у 2011році.
Про вдосконалення та оптимізацію структури ГУМВС.

Управління Служби безпеки України
58

№08-41/2495

від 01.09.2011

Про ситуацію, що склалася в Запорізькому районі.

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

59

№08-50/2451

від 29.08.2011

Про направлення графіка

60

№08-50/2485

від 01.09.2011

Про порушення виконавської дисципліни

61

№08-28/2506

від 02.09.2011

Про проведення щорічного профілактичного медичного
огляду державних службовців

Управління охорони здоров'я
62

№08-45/2486

від 01.09.2011

Надати план роботи управління охорони здоров`я на
вересень- грудень 2011року та заплановані заходи на
2012рік.

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

63

№08-30/2447

від 29.08.2011

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З УСИНОВЛЕННЯ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
Про направлення анкет

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України
64
№08-22/2480 від 31.08.2011
Про фінансування електронної енергетичної карти
Запорізької області

4

