Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 19.09.2011 по 23.09.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Депутати Верховної Ради України
1

№08-20/2697

від 22.09.2011

2

№08-18/2711

від 23.09.2011

Про надання пропозицій та зауважень до показників
місцевих бюджетів Запорізької області на 2012 рік
Щодо мітингу-протесту проти законопроекту про
гарантії держави щодо виконання судових рішень

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
3

№08-25/2680

від 21.09.2011

Довіреність Кас'яненко Д.В.

4

№08-36/2678

від 21.09.2011

5

№08-36/2675

від 21.09.2011

(Національна академія дедржуправління при
Президентові України) Про надання довідки Лимарчуку
С.В.
Проект "Реформування системи кримінальної юстиції
щодо неповнолітніх в Україні"

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
6

№08-22/2652

від 19.09.2011

Про розвиток автомобілебудівної галузі

7

№08-36/2666

від 20.09.2011

Про погодження звільнення Кузнєцової Г.М.

8

№08-22/2703

від 22.09.2011

9

№08-19/2706

від 23.09.2011

Про забезпечення незмінної ціни на скраплений газ для
потреб населення
Про перелік об'єктів до Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 2012
рік

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
10

№08-37/2664

від 20.09.2011

Про підтримку клопотання щодо нагородження

11

№08-22/2682

від 21.09.2011

12

№08-33/2700

від 22.09.2011

Про будівництво електропідстанції "Нова" в
м.Запоріжжя
Про спеціалізований Міжнародний енергетичний
форум

Міністерство культури
13

№08-27/2660

від 19.09.2011

Про включення до плану роботи Міністерства культури
України на ІV квартал 2011 року ІІ Всеукраїнського
козацького фестивалю "Покрова на Хортиці"

Міністерство фінансів
14

№08-20/2696

від 22.09.2011

Про показники міжбюджетних трансфертів з
Державного бюджету України місцевим бюджетам
Запорізької області на 2012 рік

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацьський міськвиконком
15

№08-35/2702

від 22.09.2011

Про заборгованість заробітної плати

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
16

№08-28/2699

від 22.09.2011

17

№08-36/2676

від 23.09.2011

Про співпрацю з Фондом Ріната Ахметова "Розвиток
України"
Щодо призначення на посаду художнього керівника КЗ
"Запорізький академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара""
Головатюка Є.І.

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Військові частини
18

№08-27/2665

від 20.09.2011

Про участь у заходах до Дня партизанської слави

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
19

№08-22/2653

від 19.09.2011

Про проведення селекторної наради

від 19.09.2011

Про публікацію в газеті

Інші кореспонденти
20

№08-27/2655

Інші об'єднання, обласні організації, установи
21

№08-29/2658

від 19.09.2011

Про участь у Всеукраїнській спартакіаді в м.Алушта з
19 по 25.09.2011

від 19.09.2011

Про проведення у жовтні 2011 чергового засідання
ради

Облпрофрада
22

№08-35/2657

Учбові заклади
23

№08-33/2648

від 19.09.2011

Про візит делегації КНР

24

№08-26/2656

від 19.09.2011

Довідка Покатаєвої О.В.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
25

№08-18/2710

від 23.09.2011

Про звернення громадськості

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

26

№08-20/2654

від 19.09.2011

Про участь в обласній селекторній нараді з питання
цінової ситуації на продовольчому ринку області
Про підготовку проектів по створенню промислових
парків
Про надання інформації

27

№08-22/2644

від 19.09.2011

28

№08-20/2650

від 19.09.2011

29

№08-20/2668

від 19.09.2011

30

№08-22/2667

від 20.09.2011

31

№08-35/2674

від 20.09.2011

Про участь в обласній селекторній нараді з питання
поточної цінової ситуації на продовольчому ринку
області
Про рівномірне забезпечення населення скрапленим
газом
Про показники заробітної плати за І півріччя 2011 року

32

№08-23/2672

від 20.09.2011

Про формування регіональних ресурсів

33

№08-36/2677

від 21.09.2011

Про стан виконання актів Президента України з питань
реалізації державної кадрової політики у
Гуляйпільській райдержадміністрації
2

№
п/п
34

№08-20/2698

від 22.09.2011

Участь в обласній селекторній нараді

35

№08-35/2695

від 22.09.2011

36

№08-35/2694

від 22.09.2011

37

№08-35/2692

від 22.09.2011

38

№08-27/2709

від 23.09.2011

Про хід виконання обласної програми соціального
захисту бездомних громадян. безпритульних дітей, осіб,
звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах на
2010-2012 роки
Про виконання Закону України "Про амністію у 2011
році"
Про проведення зустрічі-вшанування активістів
ветеранського руху
Про участь бібліотек області у конкурсі "Організація
нових бібліотечних послуг з використанням вільного
доступу до Інтернету" у рамках всеукраїнської
програми "Бібліоміст"

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Жовтнева райадміністрація
39

№08-27/2659

від 19.09.2011

Про відзначення Дня партизанської слави

Мелітопольська райдержадміністрація
40

№08-23/2669

від 20.09.2011

Про переведення богарних земель у зрошуванні

Чернігівська райдержадміністрація
41

№08-36/2705

від 23.09.2011

Про погодження призначення Пилипенко І.П.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
42

№08-20/2681

від 21.09.2011

Про надання інформації

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
43

№08-34/2684

від 22.09.2011

Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації

Державна податкова адміністрація
44

№08-19/2704

від 21.09.2011

Про участь у засіданні регіонального комітету з
економічних реформ

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

45

№08-47/2712

від 23.09.2011

Про проведення навчання

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

46

№08-30/2662

від 19.09.2011

47

№08-30/2701

від 22.09.2011

Про направлення анкет (Держдепартамент з
усиновлення та захисту дітей)
Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету

48

№08-36/2716

від 23.09.2011

Про погодження призначення Корогода О.Г.

Національна академія державного управління при Президентові
України
49
№08-36/2688 від 22.09.2011
Про участь в установчій сесії Лимарчука С.В.

3

