Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 06.02.2012 по 10.02.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№08-21/0285

від 06.02.2012

Про упорядкування обліку юридичних осіб

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
2

№08-33/0309

від 08.02.2012

3

№08-33/0316

від 09.02.2012

4

№08-31/0320

від 09.02.2012

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНЫІХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ
ПРОГРАММЫ "BUSINESS GATE"
Про виставкові заходи
ГУБЕРНАТОРУ КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ
Про співробітництво
УЖГОРОДСЬКА УКРАЇНСЬКА БОГОСЛОВСЬКА
АКАДЕМІЯ
Про допомогу в будівництві академічного храму

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
5

№08-22/0281

від 06.02.2012

Про запровадження обов`язкових державних
статистичних показників-енергоємність валового
регіонального продукту та індексу енергоємності
валового регіонального продукту

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів
6

№08-35/0303

від 08.02.2012

Про погашення заборгованості з виплати заробітної
плати

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
7

№08-21/0288

від 06.02.2012

Про надання звіту про базове відстеження

Міністерство інфраструктури
8

№08-22/0304

від 08.02.2012

Про проведення конкурсів на перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
9
№08-24/0283 від 06.02.2012
Про доцільність існування ДП "Державний проектний
інститут "Запоріжцивільпроект"
10
№08-20/0319 від 09.02.2012
Про вирішення питання щодо погашення кредиторської
заборгованості минулих років
Міністерство соціальної політики
11

№08-30/0291

від 06.02.2012

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком

Про направлення анкети дитини-сироти, яка має
підстави для усиновлення

№
п/п
12

Адресат, номер, дата
№08-44/0313

від 09.02.2012

Короткий зміст
Про надання шефської допомоги Збройним Силам
України

Мелітопольський міськвиконком
13

№08-21/0296

від 07.02.2012

Про прийняття жилого будинку до комунальної
власності

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
14

№08-45/0295

від 07.02.2012

15

№08-35/0328

від 10.02.2012

Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
Про погашення заборгованості із заробітної плати на
КП "Склади"

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

16

№08-22/0282

від 06.02.2012

Про стан забезпечення зимовими видами палива

17

№08-22/0290

від 06.02.2012

18

№08-22/0308

від 08.02.2012

19

№08-22/0324

від 10.02.2012

Про проведення щоквартального моніторингу основних
показників діяльності підприємств
Про промислові можливості підприємств установ
виконання покарань Запорізької області
Про проведення 16.02.2012 наради

20

№08-22/0323

від 10.02.2012

Про проведення перевірки

від 07.02.2012

Про державне майно, яке обліковується на балансі
підприємства, що ліквідується

ПАТ "АЗМОЛ"
Про кадровий резерв керівника підприємства
ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про кадровий резерв керівника підприємства
Про взяття на спеціальний облік
військовозобов`язаного
Про зняття зі спеціального обліку
військовозобов`язаного

Господарський суд
21

№08-21/0297

Інші кореспонденти
22

№08-36/0294

від 07.02.2012

23

№08-36/0293

від 07.02.2012

24

№08-44/0302

від 08.02.2012

25

№08-44/0301

від 08.02.2012

Редакції газет
26

№08-37/0293

від 07.02.2012

27

№08-27/0305

від 08.02.2012

28

№08-22/0311

від 08.02.2012

ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА
Про надання оголошення
ГАЗЕТА "ПРАВДА"
Про розгляд публікації
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "МІГ"
Про ситуацію на КП "НВК "ІСКРА"

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

29

№08-21/0284

від 06.02.2012

Про упорядкування обліку юридичних осіб

30

№08-24/0298

від 07.02.2012

31

№08-29/0318

від 09.02.2012

32

№08-29/0317

від 09.02.2012

Про забезпечення належної роботи систем
теплопостачання
Про проведення обласного літературно-дослідницького
конкурсу "Патріотизм у долі Запоріжжя"
Про проведення обласного конкурсу творчості
патріотичного спрямування "Спадщина"

2

№
п/п
33

№08-34/0312

від 09.02.2012

34

№08-22/0289

від 10.02.2012

Адресат, номер, дата

Короткий зміст
Про підведення підсумків роботи цивільного захисту
області у 2011 році та визначення основних завдань на
2012 рік
По інноваційну діяльність підприємств

Куйбишевська райдержадміністрація
35

№08-20/0314

від 09.02.2012

Про стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку

Пологівська райдержадміністрація
36

№08-28/0306

від 08.02.2012

37

№08-22/0322

від 10.02.2012

Про покращення укомплектованості лікарськими
кадрами
Про недоліки ремонту дорожнього покриття

Приморська райдержадміністрація
38

№08-31/0286

від 06.02.2012

Про виїзне засідання робочого комітету

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Державна податкова адміністрація
39

№08-35/0327

від 10.02.2012

Про надання кандидатури до складу комісії

Запорізька Торгово-промислова палата
40

№08-33/0351

від 09.02.2012

Про надання виставкової площі

Управління екології та природних ресурсів в області
41

№08-32/0321

від 09.02.2012

Про знешкодження непридатних пестицидів за кошти
державного бюджету у 2010 році

Управління у справах захисту прав споживачів
42

№08-29/0310

від 08.02.2012

Про надання пропозицій

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

43

№08-33/0325

від 10.02.2012

Про надання кандидатури до складу оргкомітету

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство України з туризму такурортів
44

№08-27/0326

від 10.02.2012

Про надання пропозицій до проекту Державної цільової
програми розвитку туризму і курортів до 2017 року

3

