Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 05.12.2011 по 09.12.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Банки
1

№08-21/3538

від 09.12.2011

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
Про погодження плану приватизації ЗДП
"Кремнійполімер"

Інші кореспонденти
2

№08-22/3465

від 05.12.2011

Про зустріч з представниками компанії

3

№08-22/3487

від 06.12.2011

4

№08-36/3511

від 07.12.2011

ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
Про відокремлений підрозділ "Запорізьке СПКБ
авіаційних бортових систем" ЛНДРТІ
Дніпропетровська обласна дитяча клінична лікарня
Про звільнення Запорожченка А.Г.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
5

№08-28/3524

від 09.12.2011

Про недопущення від"єднання університетської клініки
від Запорізького державного медичного університету

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
6

№08-20/3537

від 09.12.2011

Про надання фінансової підтримки фермерським
господарствам

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
7

№08-22/3486

від 06.12.2011

Про погодження проекту регуляторного акту

8

№08-24/3494

від 06.12.2011

Про погодження титулу будови

9

№08-20/3489

від 06.12.2011

10

№08-22/3497

від 07.12.2011

11

№08-22/3498

від 07.12.2011

Про надання переліку документів, необхідних для
встановлення торгівельної надбавки
Про ціноутворення на товари та послуги, що надаються
населенню
Про надання переліку документів, необхідних для
погодження розрахунків регульованого тарифу

Міністерство інфраструктури
12

№08-22/3499

від 07.12.2011

13

№08-22/3501

від 07.12.2011

14

№08-22/3500

від 07.12.2011

Про надання роз"яснень щодо послуг з перевезення
пасажирів
Про погодження тарифів на перевезення пасажирів на
міських автобусних маршрутах загального
користування (що здійснюються у звичайному режимі
руху)
Про внесення змін до постанови КМУ

Міністерство культури
15

№08-36/3490

від 06.12.2011

Міністерство соціальної політики

Про кадровий резерв

№
п/п
16

№08-36/3467

від 05.12.2011

Про погодження звільнення Насонова В.Л.

17

№08-30/3532

від 09.12.2011

Про направлення анкет дітей, які мають підстави для
усиновлення

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Міністерство фінансів
18

№08-36/3522

від 09.12.2011

Про внесення змін до штатного розпису

19

№08-36/3536

від 09.12.2011

Про проблемні питання щодо призначення головних
бухгалтерів бюджетних установ

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
20

№08-35/3491

від 06.12.2011

Про штатну чисельність районних управлінь праці та
соціального захисту

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
21

№08-45/3480

від 05.12.2011

22

№08-37/3492

від 06.12.2011

23

№08-24/3521

від 09.12.2011

Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
Про присвоєння звання "Почесний громадянин
Запорізької області" Конюхову Ф.П.
Про виділення окремого приміщення для розгортання
робочого місця реєстратора

Постійні комісії обласної ради
24

№08-20/3505

від 07.12.2011

Про надання інформації щодо фінансування об`єктів
капітального будівництва у 2011 році

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

25

№08-33/3469

від 05.12.2011

Керівникам підприємств
Про проведення Міжнародної Ізмірської ярмарки

від 08.12.2011

Про прохід до будівлі апеляційного суду

від 05.12.2011

Про розгляд справи № 10/5009/6478/11

ДП "ЗМКБ "Прогрес"
Про підтримку інвестиційних проектів
ПАТ "Мелітопольський компресор"
Про передачу житлового будинку з державної до
комунальної власності

Апеляційний суд
26

№08-45/3514

Господарський суд
27

№08-43/3478

Інші кореспонденти
28

№08-33/3509

від 07.12.2011

29

№08-21/3534

від 09.12.2011

Інші транспортні організації
30

№08-22/3477

від 05.12.2011

КП "АВТОГОСПОДАРСТВО"
Про стоянку автомобілів

від 06.12.2011

Редакція газети "Запорізька правда"
Про надання об"яви щодо компенсації кредитної ставки

Редакції газет
31

№08-27/3485

Установи охорони здоров'я
32

№08-25/3470

від 05.12.2011

Про закупівлю товарів за державні кошти

2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Учбові заклади
33

№08-28/3466

від 05.12.2011

Про виконання протоколу наради

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

34

№08-36/3519

від 09.12.2011

35

№08-29/3525

від 09.12.2011

Про забезпечення виконання вимог Закону України
"Про захист персональних даних"
Про проведення колегії 14.12.2011

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
36

№08-35/3484

від 06.12.2011

Про завдання щодо створення нових робочих місць

37

№08-27/3508

від 07.12.2011

38

№08-29/3504

від 07.12.2011

39

№08-20/3517

від 08.12.2011

Про організацію та проведення заходів з нагоди Дня
Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят
Про формування заявок на виплату одноразової
винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання
"Мати-героїня"
Про виділення коштів на утримання місцевих архівних
установ

Якимівська райдержадміністрація
40

№08-36/3495

від 06.12.2011

Про погодження звільнення Кидалової Н.Г.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області
41

№08-25/3479

від 05.12.2011

Про затвердження Комплексного плану заходів щодо
профілактики правопорушень у Запорізькі області на
2011-2015 роки

Головне управління юстиції
42

№08-22/3488

від 06.12.2011

Про арешт рахунків ВП "ЗСКБАБС"

Державна податкова адміністрація
43

№08-20/3515

від 08.12.2011

Про надання прогнозних розрахунків на 2012-2014 роки

від 07.12.2011

Про підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів

Запорізька митниця
44

№08-20/3510

Контрольно-ревізійне управління
45

№08-20/3502

від 07.12.2011

Про надання інформаційно-аналітичних матеріалів

Управління внутрішніх справ
46

№08-22/3468

від 05.12.2011

Про надання інформації щодо металобрухту

Управління державної служби Головдержслужби України
47

№08-36/3493

від 06.12.2011

Про надання пропозицій до проекту розпорядження
КМУ

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

48

№08-45/3475

від 05.12.2011

Про питання для розгляду на засіданні колегії
облдержадміністрації

3

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Управління культури і туризму
49

№08-50/3513

від 08.12.2011

Про відзначення в Запорізькій області пам`ятних дат,
пов`язаних з історією християнства в Україні

Центр підвищення кваліфікації державних службовців, керівників
підприємств, установ й організацій
50
№08-36/3476 від 05.12.2011
Про участь у семінарі Джеріхової І.М.
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

51

№08-36/3516

від 08.12.2011

Національна академія аграрних наук України
Про кадровий резерв

Державна казначейська служба України
52

№08-20/3473

від 05.12.2011

Про внесення змін до розпису Державного бюджету
України на 2011 рік

4

