Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 19.12.2011 по 23.12.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1

№08-33/3606

від 19.12.2011

2

№08-36/3638

від 21.12.2011

3

№08-36/3664

від 23.12.2011

ТОРГОВОМУ ПРЕДСТАВНИКУ РФ В УКРАЇНІ
Про розширення співпраці
Довідка на Кораблеву Е.В.
Начальнику управління інформаційних технологій
ГУМВС України В Запорізькій області
Про надання даних на Полякову Л.І.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
4

№08-34/3637

від 21.12.2011

Про фінансування чорнобильских програм

5

№08-34/3651

від 21.12.2011

Про аварійну ситуацію на Запорізькій ТЕС

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
6

№08-22/3608

від 19.12.2011

7

№08-50/3634

від 20.12.2011

8

№08-20/3649

від 21.12.2011

Про надання роз"яснення щодо провадження
Ліцензійних умов
Про проблему постачання витратних матеріалів для
гемодіалізу
Про внесення змін до переліку об"єктів, фінансування
яких у 2011 році пропонується здійснити за рахунок
субвенції з державного бюджету на реалізацію
пріоритетів розвитку регіонів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
9

№08-22/3644

від 21.12.2011

Про продаж підстанції "Феросплавна-2" ПАТ
"Запорізький завод феросплавів"

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
10
№08-24/3672 від 23.12.2011
Про фінансування у 2012 році об'єкта незавершеного
будівництва
11
№08-24/3667 від 23.12.2011
Про фінансування у 2012 році об"єкта незавершеного
будівництва
Міністерство соціальної політики
12

№08-30/3605

від 19.12.2011

Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету

13

№08-30/3650

від 21.12.2011

14

№08-30/3671

від 23.12.2011

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

Міністерство фінансів
15

№08-20/3663

від 23.12.2011

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про внесення змін до Порядку складання, затвердження
та подання мережі розпорядків коштів місцевих
бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Запорізький міськвиконком
16

№08-27/3612

від 19.12.2011

Про розміщення інформаційних носіїв

17

№08-33/3643

від 21.12.2011

18

№08-24/3656

від 22.12.2011

Про надання інформації щодо збільшення обсягів
інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел
фінансування
Про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку

19

№08-27/3666

від 23.12.2011

Про розміщення святкових поздоровлень до державних
свят та пам'ятних дат у м. Запоріжжі

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
20

№08-20/3635

від 21.12.2011

Про надання інформації щодо збільшення обсягів
інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел
фінансування

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
21

№08-21/3607

від 19.12.2011

Про розгляд проекту договору про пайову участь

22

№08-45/3669

від 23.12.2011

Про пропозиції до порядку денного чотирнадцятої
позачергової сесії обласної ради шостого скликання

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

23

№08-23/3625

від 20.12.2011

Про подання щорічнгої галузевої статистичної звітності

ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
24

№08-20/3646

від 21.12.2011

Про облік об"єктів державної власності

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
25

№08-21/3653

від 22.12.2011

Про інвентаризацію державного майна

Токмацька міжрайонна прокуратура
Про інформування щодо результатів перевірки
матеріалів справи
Про інвентарізацію державного майна

Інші кореспонденти
26

№08-41/3610

від 19.12.2011

27

№08-21/3640

від 21.12.2011

Облпрокуратура
28

№08-41/3611

від 19.12.2011

Мелітопольська міжрайонна прокуратура
Про інформування щодо результатів слідства з питань
розкрадання державного майна

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

29

№08-44/3614

від 19.12.2011

30

№08-44/3615

від 19.12.2011

Про проведення заняття з працівниками
відповідальними за мобілізаційну роботу
Про виготовлення печаток та штампів

31

№08-36/3652

від 22.12.2011

Про проведення навчання

Василівська райдержадміністрація

2

№
п/п
32

Адресат, номер, дата
№08-34/3673

від 23.12.2011

Короткий зміст
Начальникам цивільного захисту районів та міст
обласного значення
Про проведення одноденних зборів з фахівцями з
питань цивільного значення

Вільнянська райдержадміністрація
33

№08-36/3660

від 22.12.2011

Про погодження призначення Якшина В.А.

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
34

№08-50/3642

від 21.12.2011

Про вирішення проблемних питань
соціально-економічного розвитку територій області

Мелітопольська райдержадміністрація
35

№08-36/3645

від 22.12.2011

Про погодження призначення Шкарупи П.В.

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
36

№08-35/3620

від 20.12.2011

37

№08-27/3628

від 20.12.2011

38

№08-24/3655

від 22.12.2011

39

№08-30/3658

від 22.12.2011

Про посилення контролю за наданням
житлово-комунальних послуг на час Новорічних та
Різдвяних свят
Про соціальний захист неповнолітніх

40

№08-33/3674

від 23.12.2011

Про впровадження Проекту

41

№08-29/3668

від 23.12.2011

42

№08-20/3677

від 23.12.2011

Про вивчення рівня забезпеченості дітей послугами з
літнього оздоровлення та відпочинку
Про затвердження місцевих бюджетів

Про фінансування територіальних центрів соціального
обслуговування
Про розміщення інформаційних носіїв

Чернігівська райдержадміністрація
43

№08-36/3657

від 22.12.2011

Про надання письмового пояснення

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
44

№08-24/3648

від 21.12.2011

Володимирівська сільрада Запорізького р-ну
Про надання пропозицій до генплану
с.Володимирівське

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Управління внутрішніх справ
45

№08-41/3636

від 21.12.2011

Про деякі питання взаємодії місцевих
держадміністрацій та правоохоронних органів

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

46

№08-33/3609

від 19.12.2011

Про стан реалізації проектів МТД

47

№08-45/3662

від 23.12.2011

48

№08-20/3670

від 23.12.2011

Про надання переліків відомостей, що містять
службову та конфіденційну інформацію
Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК
7781010 на 2011 рік

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Фонд державного майна України
49

№08-22/3654

від 22.12.2011

Про надання переліку підприємств
3

