Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 07.11.2011 по 11.11.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
1

№08-36/3178

від 09.11.2011

Про надання довідок Пеклушенко О.М.

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

2

№08-32/3205

від 11.11.2011

Про проведення моніторингу

від 08.11.2011

Про надання інформації (Самсонова Н.В.)

Заявник
3

№08-45/3143

Інші кореспонденти
4

№08-36/3140

від 07.11.2011

Довідка Котовій К.В.

5

№08-23/3139

від 07.11.2011

6

№08-45/3198

від 10.11.2011

Про виділення бюджетних коштів на будівництво та
реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів
Довіреність Пеклушенка О.М. на Кархачова В.Г.

від 07.11.2011

Про налагодження співробітництва

Посольства
7

№08-33/3136

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
8

№08-20/3173

від 08.11.2011

9

№08-20/3172

від 08.11.2011

Про забезпечення плановими асигнуваннями на
виплату допоги сім'ям, дітям-інвалідам...
Про виділення субвенції з державного бюджету

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ,
КОМПАНІЇ

10

№08-22/3158

від 08.11.2011

Про проведення наради

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
11

№08-20/3138

від 07.11.2011

Про надання роз`яснень

12

№08-24/3144

від 08.11.2011

Про погодження титулу будови

Міністерство закордонних справ
13

№08-33/3181

від 09.11.2011

Про надання звіту щодо закордонного відрядження до
Канади

Міністерство надзвичайних ситуацій
14

№08-34/3190

від 09.11.2011

Про обслуговування системи оповіщення цивільної
оборони

Ф20-КА

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
15

№08-26/3146

від 07.11.2011

Про створення спеціалізованої вченої ради

16

№08-26/3188

від 10.11.2011

Про створення навчально-науково-виробничого
комплексу "Металспецпроект"

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
17
Про погодження звільнення Антоненка Е.В.
№08-36/3147 від 08.11.2011
Міністерство соціальної політики
18

№08-30/3147

від 07.11.2011

19

№08-30/3200

від 11.11.2011

Про направлення анкет дітей, які мають підстави для
усиновлення
Про направлення анкет дітей, які мають підстави для
усиновлення

Міністерство фінансів
20

№08-20/3176

від 09.11.2011

Про зміни за загальним фондом Державного бюджету

21

№08-20/3185

від 10.11.2011

Про додаткову потребу у видатках для оплати
комунальних послуг та енергоносіїв у 2011 році

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
22

№08-27/3179

від 09.11.2011

Про привітання Настеки Є.Д.

23

№08-37/3191

від 10.11.2011

Про відзначення учасників ярмарків Запорізького
регіону

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
24

№08-20/3194

від 10.11.2011

Про виділення коштів для Запорізького гарнізону

Обласна рада
25

№08-17/3133

від 07.11.2011

Про знаття питання з розгляду на сесії обласної ради

26

№08-37/3149

від 08.11.2011

Про нагородження Капіноса Ю.В.

27

№08-23/3183

від 09.11.2011

Про участь у складі делегації до м.Київ

28

№08-20/3177

від 09.11.2011

29

№08-38/3180

від 09.11.2011

Про надання звіту про виконання обласного бюджету за
9 місяців 2011 року
Про сприяння у проведенні заходу

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"
30

№08-22/3182

від 09.11.2011

Про перенесення наради 10.11.2011 на 10-00

ВАТ "Запоріжтрансформатор"
31

№08-27/3132

від 07.11.2011

Про проведення регіонального чемпіонату красоти

від 08.11.2011

Про проведення регіонального чемпіонату краси

Інші кореспонденти
32

№08-27/3144

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
2

№
п/п
33

Адресат, номер, дата
№08-35/3163

від 08.11.2011

Короткий зміст
Про погашення заборгованості з виплати заробітної
плати

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

34

№08-20/3192

від 10.11.2011

35

№08-22/3196

від 10.11.2011

Про формування заявок на виплату одноразової
винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
"Мати-героїня"
Про надання інформації

36

№08-20/3187

від 10.11.2011

Про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку

37

№08-34/3203

від 11.11.2011

Про перевірку готовності внутрішньообласної системи
централізованого оповіщення

Бердянська райдержадміністрація
38

№08-35/3175

від 09.11.2011

Про створення безпечних умов для проживання
підопічних у стаціонарних відділеннях при
теріторіальних центрах

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
39

№08-26/3137

від 07.11.2011

Про стан комплектування шкільної мережі на
2011/2012 навчальний рік

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
40

№08-20/3186

від 10.11.2011

Про надання тимчасової картки із зразками підписів та
відбитка печатки

Запорізька Торгово-промислова палата
41

№08-33/3195

від 10.11.2011

Про впровадження Програми економічних реформ на
2010-2014 роки

Інші територіальні обласні органи
42

№08-22/3202

від 11.11.2011

Про розгляд загальновиробничих норм питомих витрат
ПЕР

Регіональне відділення Фонду державного майна
43

№08-36/3145

від 08.11.2011

Про надання інформації

Управління екології та природних ресурсів в області
44

№08-32/3184

від 10.11.2011

Про погодження землевпорядної документації

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

45

№08-36/3174

від 09.11.2011

Про надання термінової інформації

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

46

№08-21/3204

від 11.11.2011

Про погодження проекту регуляторного акту

Державна виконавча служба України
47

№08-43/3201

від 11.11.2011

Про надання інформації

Державна служба автомобільних доріг України

3

№
п/п
48

№08-22/3160

від 08.11.2011

Про будівництво мостів в м.Запоріжжі

49

№08-22/3150

від 08.11.2011

Про договір підряду з ПАТ "Мостобуд"

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
50

№08-36/3146

від 08.11.2011

Про погодження звільнення Бойко О.Г.

Національна академія наук України (НАН України)
51

№08-26/3141

від 07.11.2011

Про присудження Золотої медалі ім. Вернадського
Череп А.В.

4

