Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 05.09.2011 по 09.09.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Голова ОДА
1

№08-23/2565

від 08.09.2011

Голові райдержадміністрації. Про формування
регіональних ресурсів продовольчого зерна.

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
2

№08-12/2519

від 06.09.2011

О проекте соглашения

3

№08-27/2551

від 07.09.2011

Про укладнання договору на закупівлю послуг

4

№08-22/2543

від 07.09.2011

5

№08-33/2556

від 08.09.2011

Про проведення обласного конкурсу на перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування.
О переносе заседания Регионального совета

6

№08-22/2541

від 09.09.2011

7

№08-22/2571

від 09.09.2011

8

№08-36/2578

від 09.09.2011

9

№08-21/2580

від 09.09.2011

Голові Українського фонду підтримки підприємництва
Стасів Л.В. Про підтвердження дати зборів засновників.

10

№08-37/2577

від 09.09.2011

11

№08-30/2576

від 09.09.2011

Довідка надана Яценко Вірі Валентинівні про
нагородження орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Державному департаменту з усиновленню та захисту
прав дитини. Про направлення анкет на Яблокова
Артура Гурановича та Юрцева Олега Володимировича.

Про проведення обласного конкурсу на перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах.
Про телефонізацію населених пунктів Запорізької
області.
Надана довідка Михайлишину Анатолію Івановичу

Посольства, консульства
12

№08-33/2539

від 09.09.2011

Щодо візиту делегації Запорізької області.

від 06.09.2011

Про надання інформації щодо ліквідації МДПМН
"Мелітопольтранснафтопродукт"

Юридичні установи
13

№08-41/2530

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
14

№08-37/2515

від 05.09.2011

Про нагородження

15

№08-27/2536

від 06.09.2011

16

№08-20/2537

від 06.09.2011

17

№08-27/2532

від 06.09.2011

18

№08-20/2546

від 07.09.2011

19

№08-26/2566

від 08.09.2011

Про затвердження Державної цільової національнокультурної програми розвитку Національного
заповідника "Хортиця" на період до 2016 року.
Про виділення коштів на харчування учнів
професійно-технічних навчальних закладів.
Про участь у заходах Всеукраїнського козацького
фестивалю "Покрова на Хортиці"
Про виділення коштів для будівництва нової
електропідстанції в м. Запоріжжі.
Про ситуацію, що склалася у Запорізькій гімназії № 47.

№
п/п
20

Адресат, номер, дата
№08-23/2563

від 08.09.2011

Короткий зміст
Про формування регіональних ресурсів.

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
21

№08-23/2547

від 07.09.2011

Про формування регіональних ресурсів.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
22
Про заміну інвестиційного об`єкта в переліку об`єктів
№08-24/2517 від 06.09.2011
будівництва
Міністерство соціальної політики
23

№08-50/2518

від 05.09.2011

24

№08-35/2569

від 09.09.2011

Про надання матеріалів щодо ситуації, яка склалася у
металургійному комлексі та на ПАТ "Запорізький завод
феросплавів"
Про забеспечення інвалідів Запорізької області
технічними та іншими засобами реабілітації.

Міністерство фінансів
25

№08-20/2526

від 06.09.2011

Про перерозподіл асигнувань субвенцій

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
26

№08-27/2561

від 08.09.2011

Про оголошення 14 жовтня 2011року у м. Запоріжжі
вихідним днем

Мелітопольський міськвиконком
27

№08-24/2575

від 09.09.2011

Мелітопольському міському голові. Про забеспечення
своєчасного початку опалювального сезону.

Токмацьський міськвиконком
28

№08-24/2573

від 09.09.2011

Токмацькому міському голові - Котелевському І.В.
Мелітопольському міському голові - Вальтеру С.Г.
Енергодарському міському голові -Наумичеву І.М.
Про участь у нараді 12.09.2011року о 14-00годині.

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
29

№08-24/2552

від 07.09.2011

Про забеспечення теплопостачанням мешканців 8-го
селища м.Запорожжя

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
30

№08-20/2521

від 06.09.2011

Про надання інформації

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

31

№08-22/2557

від 07.09.2011

Про проведення презентації проектів створення
індустріальних парків.

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
32

№08-22/2525

від 06.09.2011

Про проведення наради

Служба автодоріг у Запорізькій оьласті

2

№
п/п
33

Адресат, номер, дата
№08-22/2528

Короткий зміст

від 06.09.2011

Про перенесення автобусної зупинки.

Учбові заклади
34

№08-13/2516

від 05.09.2011

Про візит представників КРМЕВ

35

№08-36/2548

від 07.09.2011

36

№08-26/2560

від 08.09.2011

Питання про переведення на бюджетну форму навчання
слухачки ІІ курсу групи ДУ-10з Дніпропетровського
регіонального інститу Дейнеги А.О.
Про підготовку через аспірантуру з відривом від
виробництва бюджетної форми для потреб Запорізької
облдержадміністрації, фахівця-правника зі
спеціальності "Міжнародне право".

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Луганська ОДА
37

№08-12/2520

від 06.09.2011

Щодо проекту Угоди

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

38

№08-29/2514

від 05.09.2011

39

№08-36/2553

від 08.09.2011

40

№08-24/2559

від 08.09.2011

41

№08-24/2562

від 08.09.2011

42

№08-24/2554

від 08.09.2011

43

№08-35/2570

від 09.09.2011

44

№08-29/2574

від 09.09.2011

45

№08-22/2556

від 09.09.2011

46

№08-35/2568

від 09.09.2011

Про надання пропозицій до проекту обласної
комплесної програми
Надати терміново до 14.00 години 9 вересня 2011року
до відділу кадрової роботи дані моніторінгів станом на
01.09.2011 за встановленими формами.
Про надання пропозицій щодо вдосконалення актів
законодавства, прийнятих з метою реалізації Закону
України "Про регулювання
Про оснащення підприємств житлово-коммунального
господарства засобами технологічного обліку води та
теплової енергії
Про стан ліфтового господарства у житловому фонді.
Про розробку територіальних програм зайнятості
населення на 2012-2013роки.
Головам райдержадміністраціям та Міським головам
міст обласного значення. Про формування заявок, на
виплату одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання "Мати- героїня"
Про проведення презентації пректів створення
індустріальних парків
Про відзначення Міжнародного дня громадян похилого
віку та Дня ветерана.

Вільнянська райдержадміністрація
47

№08-34/2564

від 08.09.2011

Голові Вільнянської райдержадміністрації Борисенко
С.А. та Голові Оріхівської райдержадміністрації
Ємельяненку В.А. Про заходи, щодо вивозу та
складанню виявлених на території Вільнянського
району тари із залишками непридатних ХЗЗР.

Запорізька райдержадміністрація
48

№08-36/2550

від 07.09.2011

Про прохання звільнити начальника відділу у справах
сім`ї , молоді та спорту Герасимову Юлію
Олександрівну.

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
49

№08-24/2555

від 08.09.2011

Про підписання актів готовності теплового
господарства житлових будинків до роботи в осіннозимовий період 2011/2012років
3

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області
50

№08-41/2572

від 09.09.2011

Про надання інформації

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
51

№08-22/2544

від 07.09.2011

Про проведення обласного конкурсу на перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування.

Державна податкова адміністрація
52

№08-22/2545

від 07.09.2011

53

№08-20/2567

від 09.09.2011

Про надання інформації по перевезенню пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування у
Запорізькій області.
Голові Державної податкової адміністрації у
Запорізькій області Тімарцеву О.Ю. Про надання
інформації.

Регіональне відділення Фонду державного майна
54

№08-21/2523

від 06.09.2011

Про списання об`єкту державної власності

Територіальне відділення Антимонопольного комітету
55

№08-44/2522

від 06.09.2011

Про надання інформації щодо надання аналізу
діяльності енергопостачальних компаній стосовно
надання ними платних послуг організаціям та
громадянам.

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

56

№08-19/2558

від 08.09.2011

Керівникам структурних підрозділів обладміністрацій ,
територіальних органів центральних органів виконавчої
влади (за списком) .Про надання інформації щодо
рейтингових показників

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

57

№08-33/2549

від 07.09.2011

Національне агенство екологічних інвестицій України

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
58

№08-44/2527

від 06.09.2011

Про організацію роботи органів, що здійснюють
контроль товарів і транспортних засобів за принципом
"єдиного офісу" під час переміщення їх через митний
кордон

4

