Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.01.12 по 06.01.12
№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА

Номер, дата
адресата

Вид документа

Короткий зміст

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№00051/08-36
від 04.01.12

№б/н
від 04.01.2012

Лист

Про погодження призначення Мотовиці Н.Я.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
2

№00019/08-01
від 03.01.12

№4108-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України
щодо повноважень Центральної виборчої
комісії

3

№00020/08-01

№4173-VI

Закон України

від 03.01.12

від 20.12.2011

Про внесення зміни до пункту 1 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо збереження родючості грунтів"
щодо набрання чинності

4

№00021/08-01
від 03.01.12

№4174-VI
від 20.12.2011

Закон України

Про внесення змін до розділу Х "Перехідні
положення" Земельного кодексу України щодо
заборони на відчуження та зміну цільового
призначення земель сільськогосподарського
призначення

5

№00022/08-01
від 03.01.12

№4094-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення зміни до Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення
положень про статус членів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

6

№00023/08-01

№4161-VI

Закон України

від 03.01.12

від 09.12.2011

Про внесення змін до деяких законів України
щодо граничного віку перебування на
державній, дипломатичній службі та службі в
органах місцевого самоврядування

7

№00024/08-01
від 03.01.12

№4162-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення змін до Регламенту Верховної
Ради України

8

№00025/08-01
від 03.01.12

№4168-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення зміни до статті 98 Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" щодо
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

9

№00026/08-01
від 03.01.12

№4282-VI
від 22.12.2011

Закон України

Про Державний бюджет України на 2012 рік

10

№00112/08-01
від 06.01.12

№4099-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення змін до Закону України "Про
операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах"

11

№00113/08-01
від 06.01.12

№4100-VI
від 09.12.2011

Лист

Про внесення змін до статті 5 Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах"

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА
12

Номер, дата
адресата

№00114/08-01

№4101-VI

від 06.01.12

від 09.12.2011

13

№00115/08-01
від 06.01.12

14

Вид документа

Короткий зміст

Закон України

Про особливості здійснення закупівель
неопромінених паливних елементів (твелів)
для ядерних реакторів

№4102-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення змін до Закону України "Про
космічну діяльність"

№00116/08-01
від 06.01.12

№4103-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення змін до Закону України "Про
дорожній рух" щодо переобладнання
транспортних засобів

15

№00117/08-01
від 06.01.12

№4154-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України
щодо видачі документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності

16

№00118/08-01
від 06.01.12

№4157-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України
щодо структури та порядку обліку кадрів
Служби безпеки України

17

№00119/08-01
від 06.01.12

№4268-VI
від 22.12.2011

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо підтримки
сільськогосподарських товаровиробників

18

№00120/08-01
від 06.01.12

№4274-VI
від 22.12.2011

Закон України

Про схвалення рішення Президента України
щодо направлення миротворчого контингенту
для участі України в Місії ООН зі стабілізації
у Демократичній Республіці Конго

19

№00121/08-01
від 06.01.12

№4277-VI
від 22.12.2011

Закон України

Про внесення зміни до Закону України "Про
деякі питання заборгованості за спожитий
природний газ та електричну енергію" щодо
продовження терміну дії

20

№00122/08-01
від 06.01.12

№4278-VI
від 22.12.2011

Закон України

Про внесення зміни до Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України
щодо питань оподаткування природного газу та
електричної енергії" щодо продовження
терміну дії

21

№00123/08-01
від 06.01.12

№4107-VI
від 09.12.2011

Закон України

Про Фонд Державного майна України

Депутатське звернення

НДУ КАРМАЗІН Ю.А.
Про звернення Шевченка А.В. щодо
розкрадання меліоративних систем та
газопроводів

Депутати Верховної Ради України
22

№00042/08-10
від 04.01.12

№1815
від 28.12.2011

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
23

№00063/08-32
від 05.01.12

№1101/1
від 23.12.2011

Лист

ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ,ІНЖИНІРИНГУ ТА
РЕЄСТРУ
Про співробітництво

24

№00065/08-36
від 05.01.12

№837/9140-4
від 22.12.2011

Лист

Про підвищення кваліфікації фахівців у сфері
фінансового моніторингу у 2012 році
(державне замовлення)

2

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА
25

Номер, дата
адресата

№00066/08-25

№1

від 05.01.12

від 03.01.2012

26

№00098/08-35
від 05.01.12

27

Вид документа

Короткий зміст

Лист

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ І
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСІТЕТУ
Про проведення курсів "Державні закупівлі"

№638/33
від 30.12.2011

Лист

РАДА ОРГАНІЗАЦІЙ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ
Про фінансову підтримку ветеранських
організацій всіх рівнів

№00101/08-27
від 05.01.12

№1890/5-06/РК
від 26.12.2011

Лист

НАЦІОНАЛЬНА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ
СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
Про рішення національної комісії від
06.12.2011 №3

28

№00106/08-33
від 06.01.12

№б/н
від 06.01.2012

Лист

ПРОЕКТ IFC "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В
УКРАЇНІ"
Про співробітництво

29

№00108/08-36
від 06.01.12

№18-09/345
від 29.12.2011

Лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ
Про підвищення кваліфікації

30

№00131/08-18
від 06.01.12

№1/01
від 04.01.2012

Лист

СЕЛЯНСЬКО-ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО "РОМАНЦІВСЬКЕ"
Про вирішення конфліктної ситуації

Посольства
31

№00091/08-33
від 05.01.12

№02-04/18
від 04.01.2012

Лист

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В
УКРАЇНІ
Про інвестиційні пропозиції

32

№00107/08-13
від 06.01.12

№009/2012
від 05.01.2012

Лист

ПОСОЛЬСТВО ІЗРАЇЛЮ
Про візит посла Ізраїлю в м.Запоріжжя

33

№00133/08-30
від 06.01.12

№6111/17-540-8143
від 30.12.2011

Лист

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ
ФЕДЕРАЦІЇ
Про перевірку належності до громадянства
Череповської Р.Р. та Череповського Р.В.

34

№00134/08-33
від 06.01.12

№02-04/24
від 05.01.2012

Лист

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В
УКРАЇНІ
Про інвестиційні пропозиції форума
"Біловізька пуща - туризм і рекреація"

35

№00135/08-33
від 06.01.12

№02-04/24/2
від 05.01.2012

Лист

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В
УКРАЇНІ
Про пропозиції ТОВ "Діодгруп"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
36

№00001/08-16
від 03.01.12

№14941/1/2-11
від 30.12.2011

Лист

(Ю.Аністратенко) Про надання інформації
щодо фактичної кількості легкових
автомобілей

37

№00002/08-04
від 03.01.12

№ВП 96
від 28.12.2011

Витяг з протоколу

(М.Азаров) 7.3. Рішення з окремих питань про
надання інформації щодо фактичної кількості
легкових автомобілей

38

№00003/08-09
від 03.01.12

№63230/0/1-11
від 29.12.2011

Доручення

(А.Клюєв) Про надзвичайну ситуацію на
Запорізькій ТЕС 20.12.2011
3

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА

Номер, дата
адресата

Вид документа

Короткий зміст

39

№00004/08-09
від 03.01.12

№42000/46/1-11
від 28.12.2011

Доручення

(А.Клюєв) Про передачу об"єктів права
державної і комунальної власності у концесію

40

№00005/08-09
від 03.01.12

№26218/86/1-11
від 28.12.2011

Доручення

(А.Клюєв) Про перегляд переліку об"єктів
державної власності, ще не підлягають
приватизації

41

№00006/08-09
від 03.01.12

№62134/1/1-11
від 29.12.2011

Доручення

(А.Клюєв) Про встановлення надбавки

42

№00007/08-09
від 03.01.12

№54463/4/1-11
від 28.12.2011

Доручення

План організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону
України Про внесення змін до Закону України
"Про Загальнодержавну програму "Питна вода
України" на 2006-2020 роки

43

№00008/08-09
від 03.01.12

№14426/33/1-11
від 30.12.2011

Доручення

(А.Клюєв) Про удосконалення механізму
виконання Порядку денного асоціації
Україна-ЄС

44

№00009/08-09

№61215/1/1-11

Доручення

від 03.01.12

від 30.12.2011

План організації виконання Указу Президента
України "Про питання щодо забезпечення
реалізації прав дітей в Україні"

45

№00010/08-09
від 03.01.12

№63240/1/1-11
від 29.12.2011

Доручення

(К.Любченко) Про плани-графіки навчання на
2012 рік

46

№00011/08-04
від 03.01.12

№63451/0/1-11
від 30.12.2011

Протокол селекторної
наради

(А.Клюєв) Протокол селекторної наради з
питань запровадження з 01.01.2012 видачі
документів дозвільного характеру виключно
через державних адміністраторів від
29.12.2011

47

№00012/08-03
від 03.01.12

№1364
від 28.12.2011

Постанова

Про утворення територіальних органів
Державного агенства лісових ресурсів та
внесення змін до деяких постанов КМУ

48

№00013/08-03
від 03.01.12

№1374
від 28.12.2011

Постанова

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов КМУ з питань спрощеної
системи оподаткування, обліку та звітності
суб"єктів малого підприємництва

49

№00014/08-03
від 03.01.12

№1354
від 28.12.2011

Постанова

Про затвердження Порядку надання
навчальному закладу статусу спеціалізованого
навчального закладу спортивного профілю

50

№00015/08-03
від 03.01.12

№1361
від 28.12.2011

Постанова

Про внесення змін до Порядку здійснення
рятувальних заходів на об"єктах туристичних
відвідувань

51

№00016/08-03
від 03.01.12

№1343-р
від 28.12.2011

Розпорядження

Про друковані засоби масової інформації
загальнодержавної та місцевої сфери
розповсюдження, в яких у 2012 році
розміщуються оголошення про виклик до суду
відповідача, третіх осіб, свідків, місце
фактичного проживання (перебування) яких
невідоме

52

№00070/08-09
від 05.01.12

№60258/3/1-11
від 03.01.2012

Доручення

(М.Азаров) Про розвиток міського
електротранспорту

4

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА

Номер, дата
адресата

Вид документа

Короткий зміст

53

№00071/08-09
від 05.01.12

№62998/1/1-11
від 31.12.2011

Доручення

(Ю.Аністратенко) Про порядок використання
бюджетних коштів

54

№00072/08-09
від 05.01.12

№460/1/1-12
від 04.01.2012

Доручення

(А.Клюєв) Про висвітлення результатів
діяльності КМУ

55

№00073/08-09
від 05.01.12

№42156/11/1-11
від 03.01.2012

Доручення

(А.Клюєв) Про результати моніторингу
соціально-економічного розвитку малих міст

56

№00074/08-03
від 05.01.12

№1378
від 28.12.2011

Постанова

Про затвердження порядків видачі погодження
на ввезення на територію України засобів
захисту рослин, сертифіката відповідності
сільсьгосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,...

57

№00075/08-03
від 05.01.12

№1337-р
від 21.12.2011

Розпорядження

Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству охорони
здоров"я на 2011 рік

58

№00110/08-09
від 06.01.12

№57523/33/1-11
від 04.01.2012

Доручення

(А. Клюєв) Про виконання доручення
Президента України від 29.11.2011 № 1-1/2813

59

№00111/08-09
від 06.01.12

№41494/6213/1-10
від 04.01.2012

Доручення

(А.Клюєв) Про подання органами виконавчої
влади планів на місяць найважливіших
заходів, які потребують висвітлення

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
60

№00087/08-33
від 05.01.12

№2802-25/115
від 28.12.2011

Лист

Про проведення 9-го Міжнародного
економічного форуму у Республіці Вірменії

Лист

Про погодження проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо здійснення повноважень з охорони
навколишнього природного середлвища на
місцевому рівні"

Міністерство екології та природних ресурсів
61

№00035/08-32
від 03.01.12

№25069/06/10-11
від 22.01.2012

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
62

№00033/08-21
від 03.01.12

№2522-25/37
від 27.12.2011

Лист

Про надання інформації щодо
адміністративних послуг

63

№00081/08-21
від 05.01.12

№4021-25/494
від 23.12.2011

Лист

Про вдосконалення порядку надання
адміністративних послуг

64

№00097/08-21
від 05.01.12

№3013-26/408-11
від 27.12.2011

Лист

Про здійснення державної регуляторної
політики

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
65

№00039/08-36
від 04.01.12

№03/32-01
від 03.01.2012

Лист

Про надання кандидатури до складу комісії

Лист

Про зустріс Посла Азербайджану в Україні з
головою облдержадміністрації

Міністерство закордонних справ
66

№00056/08-13
від 04.01.12

№630/36-142/1-23
від 03.01.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій

5

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА
67

№00030/08-34
від 03.01.12

Номер, дата
адресата
№03-15253/182
від 26.12.2011

Вид документа

Короткий зміст

Лист

Про забезпечення готовності сиистем
централізованого оповіщення

Лист

Про погодження проекту Закону України "Про
затвердження Загальнодержавної цільової
соціальної програми протидії захворюванню
на туберкульоз у 2012-2016 роках"

Міністерство охорони здоров'я
68

№00078/08-28
від 05.01.12

№22.02/06-13
від 04.01.2012

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
69

№00036/08-24
від 03.01.12

№7/14-18459
від 30.12.2011

Лист

Про виконання Галузевої програми розвитку
житлового будівництва на 2010-2011 роки

70

№00037/08-24
від 03.01.12

№7/21-18439
від 29.12.2011

Лист

Про підвищення рівня благоустрою населених
пунктів

71

№00052/08-34
від 04.01.12

№7/19-53
від 03.01.2012

Лист

Про надання інформації щодо зони
спостереження

72

№00067/08-24
від 05.01.12

№8/10.2-565-11
від 26.12.2011

Лист

Про зміни до Переліку об`єктів з реконструкції
та будівництва систем централізованого
водовідведення

73

№00068/08-24
від 05.01.12

№7/6-18199
від 27.12.2011

Лист

Про виконанння протоколу селекторної наради
від 20.12.2011

74

№00069/08-24
від 05.01.12

№7/15-18443
від 29.12.2011

Лист

Про рівень заробітної плати на 2012 рік при
визначенні вартості будівництва

75

№00083/08-24
від 05.01.12

№7/18-18276
від 27.12.2011

Лист

Про проектні рішення повторного
використання реконструкції котелень

76

№00088/08-24
від 05.01.12

№7/17-18193
від 26.12.2011

Лист

Про Закон України "Про регулювання
містобудівної діяльності"

77

№00090/08-24
від 05.01.12

№7/18-18261
від 27.12.2011

Лист

Про розвиток внутрішнього ринку виробництва
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

78

№00096/08-24
від 05.01.12

№7/21-18133
від 23.12.2011

Лист

Про забезпечення чистоти і порядку в
населених пунктах

Міністерство соціальної політики
79

№00028/08-29
від 03.01.12

№13379/0/14-11/56
від 30.12.2011

Лист

Про погодження проекту постанови КМУ "Про
процедуру встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми"

80

№00029/08-29
від 03.01.12

№13380/0/14-11/56
від 30.12.2011

Лист

Про погодження проекту постанови КМУ "Про
Національний механізм взаємодії сіб"єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми"

81

№00031/08-29
від 03.01.12

№12953/0/14-11/56
від 22.12.2011

Лист

Про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня"

82

№00032/08-35
від 03.01.12

№911/0/15-11/014
від 26.01.2012

Лист

Про соціальний захист бездомних осіб в
зимовий період 2011-2012 років

83

№00084/08-30
від 05.01.12

№13250/0/14-11/57
від 28.12.2011

Лист

Про загибель дитини, позбавленої
батьківського піклування, Грініної О.О.
6

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА

Номер, дата
адресата

Вид документа

Короткий зміст

84

№00085/08-30
від 05.01.12

№13147/0/14-11/57
від 27.12.2011

Лист

Про введення в промислову експлуатацію
ЄІАС "Діти"

85

№00086/08-35
від 05.01.12

№910/0/15-11/56
від 26.12.2011

Лист

Про створення у регіоні закладів соціального
обслуговування

86

№00124/08-35
від 06.01.12

№117/0/14-12/77
від 05.01.2012

Лист

Про підготовку матеріалів на засідання колегії
Міністерства

№13630-0-4-11-7.1
від 27.12.2011

Лист

Про погодження проекту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про місцеві
державні адміністрації"

Міністерство юстиції
87

№00027/08-45
від 03.01.12

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вільнянський міськвиконком
88

№00130/08-22
від 06.01.12

№04-05/26
від 04.01.2012

Лист

Про зміну маршрутних перевезь пасажирів

Запорізький міськвиконком
89

№00058/08-24
від 05.01.12

№568
від 27.12.2011

Рішення

Про встановлення тарифів на послуги
комунального підприємства "Водоканал"
м.Запоріжжя

90

№00095/08-22
від 05.01.12

№28565/08-24
від 03.01.2012

Лист

Про тариф на перевезення пасажирів

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
91

№00046/08-17
від 04.01.12

№22
від 30.12.2011

Рішення

Про внесення змін та доповнень до Порядку
підготовки проектів рішень обласної ради,
затвердженого рішенням обласної ради від
24.02.2011 № 43

92

№00047/08-17
від 04.01.12

№26
від 30.12.2011

Рішення

Про план роботи Запорізької обласної ради на
2012 рік

93

№00048/08-17
від 04.01.12

№6
від 29.12.2011

Рішення (ПРОГРАМА)

Про обласну Програму "Дитяча
онкогемотологія" на 2012 рік

94

№00093/08-17
від 05.01.12

№01-26/0006
від 04.01.2012

Лист

Про чергову сесію обласної ради

Лист

Про заходи щодо відновлення диспетчерського
зв`язку

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"
95

№00104/08-22
від 06.01.12

№001-82/9645
від 30.12.2011

Господарський суд
96

№00049/08-43
від 04.01.12

№19/153/09-7/163/10-31 Лист
від 20.12.2011

Про рішення по справі за позовом ВАТ
"Запоріжвогнетрив"

№05/32227
від 29.12.2011

Про надання інформації

Запорізька АЕС
97

№00064/08-28
від 05.01.12

Лист

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
7

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА

Номер, дата
адресата

Вид документа

Короткий зміст

98

№00038/08-22
від 03.01.12

№1
від 03.01.2012

Лист

ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про погодження довідки на закупівлю
скрапленого газу

99

№00040/08-22
від 04.01.12

№06/02
від 04.01.2012

Лист

ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

100

№00041/08-22
від 04.01.12

№б/н
від 03.01.2012

Лист

ТОВ "АЗОВМЕЛТРАНС"
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

101

№00050/08-22
від 04.01.12

№01
від 04.01.2012

Лист

КП "ДНІПРОРУДНЕНСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Про виключення КП "Дніпрорудненський
водоканал" з переліку споживачів та їх
обладнання, для якого має бути встановлена
екологічна броня

102

№00054/08-22
від 04.01.12

№01/204-А
від 04.01.2012

Лист

ДП "ТРАНС-ЕКСПРЕС 2"
Про паспорт маршруту

103

№00055/08-22
від 04.01.12

№01/004-А
від 04.01.2012

Лист

ТОВ "ТРАНС-ЕКСПРЕС"
Про довідку на узгодження маршруту щодо
перевезення пасажирів

104

№00089/08-18
від 05.01.12

№03/01-1
від 03.01.2012

Лист

ТОВ "КОМПАНІЯ ТЕНЬКА"
Про вирішення конфліктної ситуації

105

№00125/08-21
від 06.01.12

№1
від 05.01.2012

Лист

ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
"СУСІДИ-2010"
Про вирішення конфліктної ситуації

106

№00126/08-22
від 06.01.12

№3
від 04.01.2012

Лист

ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-XXI"
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

107

№00127/08-22
від 06.01.12

№3
від 04.01.2012

Лист

ТОВ "ЗАПОРІЖ-ЛІДЕР-XXI"
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

108

№00132/08-32
від 06.01.12

№07-П
від 04.01.2012

Лист

ОБ`ЄДНАННЯ "БРАНТОН"
Про продовження строку дії ліцензії

109

№00136/08-22
від 06.01.12

№4/40-юр
від 06.01.2012

Лист

ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про захист інтересів ДП "Бердянський
морський торговельний порт"

№191113-пр
від 23.12.2011

Лист

ПРОКУРАТУРА КОМУНАРСЬКОГО Р-НУ
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про відсторонення Понікарової О.А. від
займаної посади

№05/3-04вих-12
від 03.01.2012

Лист

Про проведення перевірки додержання вимог
земельного законодавства

Лист

ЗОГО "ФОНД ПОВЕРНЕННЯ ВКЛАДІВ"
Про проведення зустрічі

Інші кореспонденти
110

№00103/08-41
від 05.01.12

Облпрокуратура
111

№00053/08-41
від 04.01.12

Партії та громадські об'єднання
112

№00045/08-38
від 04.01.12

№28/12
від 28.12.2011

8

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА
113

№00105/08-20
від 06.01.12

Номер, дата
адресата
№1
від 05.01.2012

Вид документа

Короткий зміст

Лист

ОСББ "ІСТОК М8"
Про виділення коштів

№41-02/3
від 04.01.2012

Лист

(О.Рафальський) Про Календар пам"ятних дат
(2012 рік, перше півріччя)

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
114

№00076/08-15
від 05.01.12

Президент України
115

№00017/08-02
від 03.01.12

№1209/2011
від 30.12.2011

Указ

Про відзначення в Україні деяких пам`ятних
дат та професійних свят

116

№00018/08-02
від 03.01.12

№1208/2011
від 30.12.2011

Указ

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президента України

117

№00043/08-08
від 04.01.12

№1-1/3
від 03.01.2012

Доручення

Про відзначення Дня Соборності та Свободи
України у 2012 році

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
118

№00059/08-23
від 05.01.12

№07/01
від 04.01.2012

Лист

Про ситуацію на ТОВ АФ "НИВА"

119

№00060/08-22
від 05.01.12

№08/01
від 04.01.2012

Лист

Про виділення коштів на зниження вартості
електроенергії

120

№00061/08-20
від 05.01.12

№09/01
від 04.01.2012

Лист

Про виділення коштів

Василівська райдержадміністрація
121

№00057/08-37
від 05.01.12

№01-47/1963
від 28.12.2011

Лист

Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Бороденко В.Ф.

122

№00062/08-25
від 05.01.12

№01-43/1967
від 29.12.2011

Лист

Про надання інформації для укладання
договору закупівлі товару

Гуляйпільська райдержадміністрація
123

№00128/08-20
від 06.01.12

№001/01-20
від 04.01.2012

Лист

Про виділення коштів

124

№00129/08-20
від 06.01.12

№002/01-20
від 04.01.2012

Лист

Про виділення коштів

Лист

Про нагородження Макарова О.С.

Лист

Про надання погодження на передачу до
комунальної власності Новоолексіївської
сільської ради шкільного автобусу

Лист

Про виділення коштів

Куйбишевська райдержадміністрація
125

№00044/08-37
від 04.01.12

№01-16/5
від 03.01.2012

Приморська райдержадміністрація
126

127

№00082/08-21

№01-24/6117

від 05.01.12

від 29.12.2011

№00109/08-20
від 06.01.12

№01-32/5
від 03.01.2012

РАЙОННІ РАДИ
Пологівська райрада
9

№
Адресат
п/п Номер, дата ОДА
128

№00080/08-20
від 05.01.12

Номер, дата
адресата
№02-15/231
від 28.12.2011

Вид документа

Лист

Короткий зміст

Про виділення коштів

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області
129

№00094/08-20

№07-10.3/6-74

від 05.01.12

від 04.01.2012

Лист

Про тимчасовий розпис асигнувань державного
бюджету на 2012 рік

Доповідна записка

Про неврегульовані питання проходження межі
між Запорізькою та Херсонською областями

Головне управління земельних ресурсів
130

№00092/08-32
від 05.01.12

№08-02-08/6846
від 30.12.2011

Головне управління МНС України в Запорізькій області
131

№00132/08-34
від 06.01.12

№01/7-2/32
від 04.01.2012

Лист

Про врахування видатків на здійснення заходів
із забезпечення пожежної та техногенної
безпеки

Лист

УПРАВЛІННЯ ПО БОРОТЬБІ З
ОРГЗЛОЧИННІСТЮ
Про надання інформації щодо проведення
реконструкції каналізаційного трубопроводу в
смт Куйбишево

Управління внутрішніх справ
132

№00102/08-41

№90/18-55

від 05.01.12

від 05.01.2012

Управління ДАІ
133

№00099/08-22
від 05.01.12

№10/2-12/1
від 05.01.2012

Лист

Про перевірку пасажирських перевізників

134

№00100/08-22
від 05.01.12

№110/2-12
від 05.01.2012

Лист

Про перевірку пасажирських перевізників

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Управління освіти і науки
135

№00079/08-20
від 05.01.12

№0043.05-15
від 05.01.2012

Лист

Про виділення додаткових коштів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба автомобільних доріг України
136

№00034/08-22

№4/14-14-3958

від 03.01.12

від 27.12.2011

Лист

Про погодження проекту Закону України "Про
місцеві державні адміністрації"

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
137

№00077/08-27
від 05.01.12

№б/н
від 05.01.2012

Лист

Про перелік пам`ятних дат і ювілеїв у 2012
році

10

