Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 02.01.2012 по 06.01.2012

№
п/п

1

Адресат, номер, дата

№08-20/3518

Ф20-КА

Короткий зміст

від 03.01.2012

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
2

№08-20\3518

від 06.01.2012

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
3

№08-22/0018

від 05.01.2012

Про забезпечення потреб населення скрапленим газом

4

№08-22/0030

від 06.01.2012

Про забезпечення населення скрапленим газом

Міністерство інфраструктури
5

№08-22/0034

від 06.01.2012

Про проведення конкурсів на перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
6

№08-20/0021

від 05.01.2012

Про надання фінансового звіту за 2011 рік по КПК
2201120

Міністерство соціальної політики
7

№08-30/0005

від 03.01.2012

8

№08-30/0012

від 04.01.2012

9

№08-30/0033

від 06.01.2012

Про направлення анкет дітей, які мають підстави для
усиновлення
Про направлення поновлення анкети дитини,
позбавленої батьківського піклування, яка має підстави
для усиновлення
Про направлення анкет дітей, які мають підстави для
усиновлення

Міністерство фінансів
10

№08-20/0022

від 05.01.2012

Про надання фінансового звіту по КПКВК 7781800 та
по КПКВК 7781810

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

11

№08-22/0015

від 04.01.2012

Про надання пропозицій

12

№08-19/0014

від 06.01.2012

Про надання інформації

13

№08-23/0032

від 06.01.2012

Про проведення ярмарок

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
14

№08-21/0019

від 05.01.2012

Про надання інформації

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
15

№08-22/0013

від 04.01.2012

ТОВ "ПРОФТАКСІ1"
Про виконання умов договору

КП "ОБЛВОДОКАНАЛ"
Про впровадження моніторингу руху обігових коштів
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВБО
"ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ
З ВІЛ/СНІД"
Про оренду приміщення

Інші кореспонденти
16

№08-24/0017

від 04.01.2012

17

№08-21/0028

від 05.01.2012

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
18

№08-37/0025

від 05.01.2012

Про видачу дубліката посвідчення до почесного звання

19

№08-36/0024

від 05.01.2012

Про надання пакету документів

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

20

№08-50/0006

від 03.01.2012

Про виконання доручення голови облдержадміністрації

21

№08-27/0007

від 04.01.2012

22

№08-22/0016

від 04.01.2012

23

№08-45/0026

від 05.01.2012

Про відзначення 73-ї річниці утворення Запорізької
області
Про надання інформації щодо наявності та протяжності
автомобільних доріг
Про підготовку до семінару-наради

24

№08-45/0023

від 05.01.2012

25

№08-23/3533

від 06.01.2012

Про надання інформації про звернення громадян щодо
незадовільної роботи районних представництв ТО
ЦОВВ
Про направлення на навчання

26

№08-50/0031

від 06.01.2012

Про виконання розпорядження №312 від 29.07.2011

27

№08-35/0010

від 06.01.2012

Про надання інформації

Якимівська райдержадміністрація
28

№08-43/0027

від 05.01.2012

Про надання роз`яснень

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

29

№08-27/0008

від 04.01.2012

Про відзначення 73-ї річниці утворення Запорізької
області

Головне фінансове управління
30

№08-50/0035

від 06.01.2012

Про надання інформації щодо виконання заходів,
зазначених у розпорядженні голови ОДА від 05.09.2011
№361

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
31

№08-20/0020

від 05.01.2012

Про надання фінансового звіту по КПК 673,674

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Пенсійний фонд України
32

№08-36/0009

від 06.01.2012

Про погодження звільнення Бєлікова М.С.

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати
працездатності
33
№08-35/0011 від 06.01.2012
Про виділення коштів

3

