Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 03.10.2011 по 07.10.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки
1

№08-33/2776

від 04.10.2011

Про реалізацію проекту будування системи
водопостачання в смт. Кирилівка

від 05.10.2011

Щодо візиту делегації Запорізької області

Посольства
2

№08-33/2786

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
3

№08-22/2784

від 05.10.2011

Про необхідність запровадження статистичних
спостережень

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ,
КОМПАНІЇ
НАК "Нафтогаз України"
4

№08-24/2816

від 07.10.2011

Про підписання договорів на поставку природного газу
підприємствам теплоенергетики

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
5

№08-24/2783

від 05.10.2011

Про погодження переліку об'єктів на 2011 рік

Міністерство закордонних справ
6

№08-12/2790

від 05.10.2011

Про погодження Угоди

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
7

№08-36/2780

від 05.10.2011

8

№08-36/2779

від 05.10.2011

9

№08-36/2778

від 05.10.2011

10

№08-36/2777

від 05.10.2011

11

№08-20/2802

від 06.10.2011

Про призначення на посаду директора Державного
навчального закладу "Запорізький професійний ліцей"
Про призначення на посаду директора Державного
навчального закладу "Мелітопольське вище професійне
училище"
Про призначення на посаду директора Державного
навчального закладу "Запорізьке вище професійне
училище "Моторобудівник"
Про призначення на посаду директора Державного
навчального закладу "Пологівський професійний ліцей"
Щодо надання фінансового звіту за 9 місяців 2011 року
по КПК 2201120

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
12
№08-24/2771 від 04.10.2011
Про внесення змін до нормативно-законодавчих актів в
частині оптимізації тарифів на житлово-комунальні
послуги
13
№08-24/2773 від 04.10.2011
Про вжиття заходів щодо реформування
житлово-комунального господарства
14
№08-12/2789 від 05.10.2011
Про підготовку проекту Угоди щодо регіонального
розвитку

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Міністерство фінансів
15

№08-20/2818

від 07.10.2011

Про надання інформації

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
16

№08-33/2791

від 05.10.2011

Про візит офіційної Запорізької делегації в Фінляндію

Запорізький міськвиконком
17

№08-22/2798

від 06.10.2011

Про розвиток міжнародного аеропорту м.Запоріжжя

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
18

№08-20/2768

від 03.10.2011

Про надання інформації

19

№08-23/2815

від 07.10.2011

Про хід виконання обласної цільової програми
"Сільське подвір'я" ("Власний дім")

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
20

№08-22/2773

від 04.10.2011

Про організацію поїздки

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
21

№08-22/2769

від 03.10.2011

Про проведення наради

від 06.10.2011

Про надання списку хворих на хронічну хворобу нирок

Інші кореспонденти
22

№08-22/2797

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Полтавська ОДА
23

№08-12/2806

від 06.10.2011

Про розширення співробітництва

від 06.10.2011

Про розширення співробітництва

Чернівецька ОДА
24

№08-12/2805

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
25

№08-37/2782

від 05.10.2011

26

№08-33/2810

від 07.10.2011

Про присвоєння почесного звання "Заслужений
працівник сфери послуг України" Міщенко О.П.
Про погодження службового відрядження за кордон

Президент України
27

№08-37/2803

від 06.10.2011

Про присвоєння почесного звання "Заслужений
працівник соціальної сфери України" Манідіній Л.О.

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

28

№08-30/2766

від 03.10.2011

29

№08-44/2775

від 04.10.2011

Про стан виконання доручення голови обласної
державної адміністрації
Про організацію приписки призовних дільниць
громадян України 1995 року народження у січні-березні
2012 року
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Василівська райдержадміністрація
30

№08-26/2813

від 06.10.2011

Про перейменування позашкільного закладу

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
31

№08-20/2765

від 03.10.2011

Про стан виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери

Державна податкова адміністрація
32

№08-20/2814

від 07.10.2011

Про надання кандидатури

33

№08-20/2819

від 07.10.2011

Про надання інформації до засідання робочої групи

Управління внутрішніх справ
34

№08-25/2774

від 04.10.2011

Про надання пропозиції до проекту розпорядження

35

№08-41/2794

від 05.10.2011

Про перевірку фактів виявлених порушень

Управління державної служби Головдержслужби України
36

№08-36/2788

від 05.10.2011

Про пропозиції щодо оптимізації штатної чисельності
місцевих органів виконавчої влади

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

37

№08-33/2787

від 05.10.2011

Про стан реалізації проектів МТД

38

№08-20/2799

від 07.10.2011

Про надання інформації

Управління у справах преси та інформації
39

№08-20/2767

від 03.10.2011

Про надання інформації

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
40

№08-20/2804

від 06.10.2011

Про надання фінансового звіту по КВК 673, 674

41

№08-39/2800

від 06.10.2011

Про повернення засобів доступу до бази даних Реєстру

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

42

№08-30\2770

від 03.10.2011

Про направлення анкет

43

№08-36/2809

від 06.10.2011

Про погодження на посаду директора

44

№08-30/2808

від 06.10.2011

Про направлення анкет

45

№08-21/2807

від 06.10.2011

Про погодження проекту регуляторного акта

Національна академія державного управління при Президентові
України
46
№08-36/2793 від 05.10.2011
Про направлення державних службовців на навчання з
підвищення кваліфікації
Фонд державного майна України
47

№08-22/2801

від 06.10.2011

Про ЗДП "Кремнійполімер"

3

