Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 10.10.2011 по 14.10.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1

№08-20/2828

від 10.10.2011

2

№08-36/2823

від 11.10.2011

Про надання інформації щодо обмеження проведення
розрахунків з клієнтами
Гончаруку П.А.

3

№08-33/2845

від 11.10.2011

Запрошення на форум

4

№08-45/2862

від 12.10.2011

Про подяку за проведення семінару-тренінгу

5

№08-22/2665

від 12.10.2011

Про продовження дії ліцензії

6

№08-36/2859

від 12.10.2011

Про призначення Коротуна В.В.

7

№08-33/2855

від 12.10.2011

8

№08-23/2872

від 13.10.2011

Об установлении межрегиональных отношений между
Запорожской и Воронежской областями
Про укладання договорів з постачання картоплі та
овочів

Посольства
9

№08-33/2889

від 14.10.2011

Про налагодження співробітництва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
10

№08-22/2861

від 12.10.2011

Про пільговий тариф за спожиту електричну енергію

11

№08-20/2876

від 13.10.2011

12

№08-24/2875

від 13.10.2011

Про погашення заборгованості за послуги
теплопостачання
Про підготовку населених пунктів до осінньо-зимового
періоду 2011/2012 років

Комісії при КМУ
13

№08-35/2881

від 14.10.2011

Про визнання гуманітарної допомоги

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
14

№08-23/2887

від 14.10.2011

Про не розрахунки Аграрним фондом за поставлене
зерно

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
15

№08-24/2870

від 13.10.2011

Про погодження змін до переліку об"єктів на 2011 рік

16

№08-25/2884

від 14.10.2011

17

№08-22/2883

від 14.10.2011

Про оприлюднення інформації щодо проведення торгів
у рамках спільних з МФО проектів
Про надання роз'яснень

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
18

№08-37/2834

від 10.10.2011

Міністерство закордонних справ

Про підтримку клопотання щодо присвоєння почесного
звання "Заслужений енергетик України" Тищенку В.О.

№
п/п
19

Адресат, номер, дата
№08-33/2844

від 11.10.2011

Короткий зміст
Про надання звіту щодо закордонного відрядження до
Грецької Республіки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
20

№08-36/2825

від 10.10.2011

Про погодження списку кадрового резерву на посаді
начальника та заступників начальника служби у
справах дітей

Міністерство фінансів
21

№08-20/2849

від 12.10.2011

Про внесення змін по загальному фонду Державного
бюджету

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Енергодарський міськвиконком
22

№08-26/2841

від 11.10.2011

Про створення міського позашкільного закладу для
роботи з обдарованою молоддю міста

Запорізький міськвиконком
23

№08-22/2831

від 10.10.2011

Про заборгованість за природний газ

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
24

№08-26/2838

від 11.10.2011

Про недоцільне проводження контакту з директорами

25

№08-36/2858

від 12.10.2011

Про призначення на посади директорів шкіл-інтернатів

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Дніпроенерго"
26

№08-22/2864

від 12.10.2011

Про надання інформації

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
27

№08-20/2857

від 12.10.2011

Про ознайомлення з виробничими потужностями

Запорізька дирекція залізничних перевезень
28

№08-22/2846

від 11.10.2011

Про бронювання ж/д білетів для Комісії

Облпрокуратура
29

№08-41/2829

від 10.10.2011

30

№08-41/2839

від 10.10.2011

31

№08-36/2837

від 11.10.2011

Про надання матеріалів справи за запитом Голдобиної
А.І.
Про стан виплат заробітної плати та погашення
заборгованності в м.Енергодар
Про надання інформації

32

№08-41/2843

від 11.10.2011

Про державне майно - жилий будинок

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

33

№08-33/2873

від 13.10.2011

Про запрошення на форум

від 14.10.2011

Про запрошення на форум 02.11.2011

Донецька ОДА
34

№08-33/2888

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Адміністрація Президента України
35

№08-21/2848

від 11.10.2011

Про участь у відкритті Єдиного дозвільного центру

36

№08-33/2871

від 13.10.2011

Про створення загальноукраїнського порталу інновацій

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

37

№08-46/2827

від 10.10.2011

38

№08-34/2832

від 10.10.2011

39

№08-24/2877

від 13.10.2011

40

№08-33/2891

від 14.10.2011

Про визначення кандидатур І групи
воїнів-інтернаціоналістів для забезпечення житлом
Про проведення розширеного засідання обласної
комісії з організації заходів, пов'язаних з проведенням
технічної інвентаризації захисних споруд цивільної
оборони
Про інформування населення щодо спрощення
процедури прийняття до експлуатації індивідуальних
житлових будинків
Про організацію експозиції

Комунарська райадміністрація
41

№08-41/2860

від 12.10.2011

Про працевлаштування гр-ки Фаренюк О.М.

Новомиколаївська райдержадміністрація
42

№08-45/2833

від 10.10.2011

Про заборгованість працівникам конезаводу

43

№08-20/2880

від 14.10.2011

Про зміни бюджетних асигнувань за КПКВК 7781010
на 2011 рік

Якимівська райдержадміністрація
44

№08-20/2881

від 14.10.2011

Про зміни бюджетних асигнувань за КПКВК 7781010
на 2011 рік

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції
45

№08-33/2852

від 12.10.2011

Про лист голови Розівської РДА

Інші територіальні обласні органи
46

№08-19/2842

від 11.10.2011

Про надання інформації до проекту Програми

Контрольно-ревізійне управління
47

№08-20/2830

від 10.10.2011

Про перевірку проведення тендеру

Регіональне відділення Фонду державного майна
48

№08-21/2821

від 10.10.2011

Про приватизацію палацу культури

Управління Служби безпеки України
49

№08-41/2840

від 11.10.2011

Про надання інформації

50

№08-41/2863

від 12.10.2011

Про вжиття заходів

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

51

№8-19/2867

від 12.10.2011

Про підготовку змін та доповнень до Стратегії
регіонального розвитку Запорізької області на період до
2015
3

№
п/п
52

№08-19/2866

від 12.10.2011

Про надання інформації

53

№08-45/2869

від 13.10.2011

Про пропозиції до плану роботи обласної ради

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
54

№08-39/2893

від 14.10.2011

Про повернення засобів доступу до бази даних Реєстру

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

55

№08-21/2835

від 10.10.2011

Про участь у відкритті Єдиного дозвільного центру

56

№08-30/2851

від 12.10.2011

Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету

57

№08-30/2879

від 13.10.2011

ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ З УСИНОВЛЕННЯ ТА
ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
Про направлення анкет

Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України
58
№08-33/2853 від 12.10.2011
Про проведення 2 листопада 2011 року Міжнародного
Енергетичного Форуму

4

