Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 26.12.2011 по 30.12.2011

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1

№08-36/3715

від 29.12.2011

ДК ""кроборонпром"
Про кадровий резерв

від 28.12.2011

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ
Про налагодження співробітництва

Посольства
2

№08-33/3697

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
3

№08-21/3709

від 28.12.2011

Про упорядкування обліку юридичних осіб

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
4

№08-25/3716

від 29.12.2011

5

№08-20/3717

від 29.12.2011

Про надання переліку документів, необхідних для
встановлення торгівельної надбавки
Про надання переліку документів, необхідних для
погодження розрахунків регульваного тарифу

Міністерство інфраструктури
6

№08-22/3718

від 29.12.2011

Про надання інформації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
7

№08-37/3681

від 26.12.2011

Про організацію вручення державних нагород

Міністерство соціальної політики
8

№08-30/3687

від 26.12.2011

Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету

Міністерство фінансів
9

№08-20/3688

від 26.12.2011

Про збільшення субвенції на виплату допомоги

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
10

№08-22/3703

від 28.12.2011

Про розрахунки за спожитий Концерном "Міські
теплові мережі" природний газ

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
11

№08-36/3706

від 28.12.2011

Про продовження контракту з Соколовською Н.П.

12

№08-45/3633

від 29.12.2011

13

№08-20/3710

від 29.12.2011

Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
Про надання інформації

14

№08-21/3712

від 29.12.2011

Про оренду приміщення

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

№
п/п

15

Адресат, номер, дата

№08-24/3698

Короткий зміст

від 28.12.2011

ЧЛЕНА КОМІТЕТУ ДОСТУПНОСТІ
Про підтвердження або надання кандидатури

від 27.12.2011

Про впровадження системи раннього виявлення загрози
виникнення надзвичайної ситуації

ВАТ "Дніпроенерго"
16

№08-34/3693

Інші сільськогосподарські організації
17

№08-23/3708

від 28.12.2011

Про розгляд пропозицій

Облпрокуратура
18

№08-41/3705

від 28.12.2011

Про прокурорське реагування

19

№08-41/3713

від 29.12.2011

Про правову оцінку з питань оплати праці

Партії та громадські об'єднання
20

№08-23/3710

від 28.12.2011

Асоціація фермерів і приватних землевласників
Запорізької області
Про реалізацію продкції фермерських господарств

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

21

№08-22/3682

від 26.12.2011

Про моніторинг виконання заходів з енергозбереження

22

№08-23/3684

від 26.12.2011

23

№08-47/3689

від 27.12.2011

Про Про підготовку фахівцців для роботи в сільській
місцевості
Про запобігання пошкодження інформаційних носіїв

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
24

№08-20/3690

від 27.12.2011

25

№08-20/3691

від 27.12.2011

Про надання інформації щодо надходження та
використання бюджетних коштів
Про надання інформації щодо обсягів надходження
коштів

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

26

№08-22/3683

від 26.12.2011

Про моніторинг виконання заходів з енергозбереження

Управління з питань НС та у справах захисту населення від
наслідків ЧАЕС
27
Про надання вихідних даних для розробки розділу
№08-34/3686 від 26.12.2011
інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) на мирний час
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство автомобільних доріг України
28

№08-22/3711

від 29.12.2011

Про надання Переліку об"єктів будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання вултць і доріг
комунальної власності у населених пунктах Запорізької
області

Державне агентство України з управління державними
корпоративними правами та майном
29
Про кадровий резерв
№08-36/3714 від 29.12.2011
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Фонд державного майна України
30

№08-22/3692

від 27.12.2011

Про ЗДП "Кремнійполімер"

3

