Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 23.01.2012 по 27.01.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

1

№9999/9999

від 27.01.2012

ЗРАЗОК

2

№777/777

від 27.01.2012

123123123

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Відділ загальний
3

№08-36/0181

від 25.01.2012

Довідка Котовій

Відділ організаційний
4

№08-36\0152

від 26.01.2012

Довідка про впровадження

Заступники голови ОДА
5

№08-33/0155

від 23.01.2012

Про Центр міжнародного співробітництва Міністерства
закордонних справ

від 23.01.2012

Довідка Шпіньовій

Сектор контролю
6

№08-36/0153

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
7

№08-33/0162

від 24.01.2012

Про внесення пропозицій

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

8

№08-46/0172

від 24.01.2012

ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ФІНАНСОВА
УСТАНОВА "ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ"
Про виділення коштів

Посольства
9

№08-33/0168

від 24.01.2012

Про налагодження співробітництва

10

№08-33/0167

від 24.01.2012

Про налагодження співробітництва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
11

№08-22/0159

від 23.01.2012

Про фінансову допомогу КП "НВК "Іскра"

12

№08-22/0163

від 24.01.2012

13

№08-22/0175

від 24.01.2012

14

№08-22/0196

від 26.01.2012

Про діяльність ДП "Бердянський морський
торговельний порт"
Про ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат"
Про надання роз`яснень щодо встановлення тарифів на
перевезення пасажирів

№
п/п
15

№08-22/0195

від 26.01.2012

Про внесення змін до постанови КМУ

16

№08-25/0194

від 26.01.2012

17

№08-22/0218

від 27.01.2012

Про вирішення проблемних питань у сфері державних
закупівель
Про падіння опори

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
18

№08-22/0156

від 23.01.2012

Про виділення державних коштів на газифікацію
сільських населених пунктів у 2012 році

Міністерство інфраструктури
19

№08-22/0182

від 25.01.2012

Про реконструкцію дороги М-18
Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта

Міністерство оборони
20

№08-22/0197

від 26.01.2012

Про встановлення Плану щорічного прийому студентів
ВНЗ за програмою підготовки офіцерів запасу на
2012-2013 навчальний рік

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
21

№08-26/0179

від 25.01.2012

Про виділення коштів

22

№08-26/0220

від 27.01.2012

Про сприяння у наданні ліцензії на освітню діяльність

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
23
Про участь населення в житлових програмах
№08-46/0185 від 25.01.2012
Міністерство соціальної політики
24

№08-30/0177

від 24.01.2012

Про поповнення прийомної сім`ї Головіної Г.І.

25

№08-30/0212

від 27.01.2012

Про поповнення прийомної сім`ї Головіної Г.І.

26

№08-30/0221

від 27.01.2012

Про направлення анкет дітей, які мають підстави для
усиновлення

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

27

№08-26/0154

від 23.01.2012

Про моніторинг відокремлених структурних підрозділів
вищих навчальних закладів, розташованих на
підвідомчій території

Бердянський міськвиконком
28

№08-29/0166

від 24.01.2012

29

№08-28/0165

від 24.01.2012

Про створення міського позашкільного закладу для
роботи з обдарованою молоддю міста
Про підготовку медичних працівників

Запорізький міськвиконком
30

№08-28/0186

від 26.01.2012

Про обласний перинатальний центр

31

№08-25/0215

від 27.01.2012

32

№08-25/0214

від 27.01.2012

Про створення мереж магазинів з реалізації
сільськогосподарської продукції
Про проведення ярмарок

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
33

№08-21/0151

від 23.01.2012

Про надання інформації
2

№
п/п
34

№08-33/0174

від 24.01.2012

Про участь в засіданні координаційної ради

35

№08-45/0178

від 24.01.2012

Про включення питання до порядку денного сесії ЗОР

36

№08-21/0187

від 26.01.2012

Про проведення засідання Комітету з економічних
реформ у Запорізькій області

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

37

№08-33/0205

від 26.01.2012

38

№08-35/0211

від 27.01.2012

Про надання інформації до бази комерційних
пропозицій області
ОТРИМУВАЧАМ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Про надання звіту

Інші кореспонденти
39

№08-20/0170

від 24.01.2012

КУ "ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
НА СЕЛІ" ЗОР
Про надання інформації

Про надання інформації щодо додерження
законодавства України
Про надання правової оцінки з питань оплати праці

Облпрокуратура
40

№08-41/0171

від 24.01.2012

41

№08-41/0200

від 26.01.2012

42

№08-41/0199

від 26.01.2012

Про перевірку стану виконання трудового
законодавства

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
43

№08-36/0198

від 26.01.2012

44

№08-36/0216

від 27.01.2012

Про кадрові облікові документи щодо вступу на посади
новопризначених голів РДА
Про біографічні довідки

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

45

№08-35/0150

від 23.01.2012

46

№08-23/0176

від 24.01.2012

47

№08-34/0169

від 24.01.2012

48

№08-50/0161

від 24.01.2012

49

№08-27/0183

від 25.01.2012

50

№08-36/0180

від 25.01.2012

51

№08-29/0188

від 26.01.2012

52

№08-36\0191

від 26.01.2012

53

№08-27/0190

від 26.01.2012

54

№08-50/0207

від 27.01.2012

55

№08-36\0206

від 27.01.2012

Про сприяння впровадження Всеукраїнської
соціально-інформаційної кампанії "Толерантне
суспільство"
Про декларування наявності цукру та обсягів зберігання
зерна
Про забезпечення безпеки населення
Про хід виконання розпорядження голови ОДА від
26.10.2011 №455
Про підготовку інформаційного довідника
"Запоріжжя-туризм цілий рік"
Про надання інформації щодо термінів використання у
2012 році щорічної відпустки головою РДА
Про забезпечення послугами з оздоровлення та
відпочинку дітей пільгових категорій у 2012 році
Про формування замовлення на підвищення
кваліфікації державних службовців у Запорізькому
центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації
Про підготовку календаря туристичних подій на 2012
рік
Про результати моніторингу виконавської дисципліни
Про здійснення моніторингу працевлаштування
випускників
3

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Вільнянська райдержадміністрація
56

№08-44/0223

від 27.01.2012

Про надання благодійної допомоги

Мелітопольська райдержадміністрація
57

№08-36/0189

від 26.01.2012

Про повернення листа ОДА

Михайлівська райдержадміністрація
58

№08-28/0201

від 26.01.2012

Про покращення укомплектованості лікарськими
кадрами

Чернігівська райдержадміністрація
59

№08-28/0202

від 26.01.2012

Про покращення укомплектованості лікарськими
кадрами

Якимівська райдержадміністрація
60

№08-28/0164

від 24.01.2012

Про покращення укомплектованості лікарськими
кадрами

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
61

№08-20/0209

від 27.01.2012

Тимошивська сільська рада
Про проведення засідіння

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

62

№08-37/0173

від 24.01.2012

Про висунення кандидатур для нагородження Премією
КМУ

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
63

№08-28/0213

від 27.01.2012

Про надання звіту щодо виконання обласної
Міжгалузевої комплексної програми "Здоров`я нації"
на 2002-2011 роки за 2011 рік

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба автомобільних доріг України
64

№08-22/0158

від 23.01.2012

Про будівництво автотранспортної магістралі через
р.Дніпро в м.Запоріжжі

Державне агентство автомобільних доріг України
65

№08-22/0157

від 23.01.2012

Про виділення коштів на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання автодоріг загального
користування

Національне агентство України з питань державної служби
66

№08-36/0204

від 26.01.2012

Про надання роз`яснення

4

