Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 20.02.2012 по 24.02.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1

№08-35/0403

від 20.02.2012

2

№08-26/0401

від 20.02.2012

3

№08-35/0412

від 21.02.2012

4

№08-25/0422

від 22.02.2012

5

№08-20/0419

від 22.02.2012

6

№08-12/0431

від 23.02.2012

7

№08-22/0429

від 23.02.2012

8

№08-36/0454

від 24.02.2012

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНОПРОМ"
Про проведення засідання обласної комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати
Довідка Алейцніковій О.В.
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про участь у нараді
Довіреність Масюкову С.О.
АГРАРНИЙ ФОНД
Про фінансування Запорізького регіонального
відділення Аграрного фонду
ГУБЕРНАТОРУ ВОРОНЕЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про співробітництво
ТОВ "ЕНКОМ ГРУП"
Про будівництво сонячних електростанцій у
Запорізькій області
АГРАРНИЙ ФОНД
Про огодження призначення Іванова В.Ф.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
9

№08-20/0406

від 21.02.2012

Про Кредитну угоду між Європейським банком
реконструкції та розвитку і КП "Водоканал"
м.Запоріжжя від 21.05.1999

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
10

№08-23/0424

від 22.02.2012

Про внесення пропозицій

11

№08-23/0420

від 22.02.2012

Про виділення борошна з Агрорного фонду

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
12

№08-22/0396

від 20.02.2012

Про обсяги скрапленого газу

13

№08-20/0414

від 21.02.2012

Про план державних закупівель на 2012 рік

14

№08-25/0411

від 21.02.2012

Про надання пропозицій до проекту наказу

15

№08-21/0435

від 23.02.2012

Про перелік проблемних питань, які стримують
розвиток підприємництва

Міністерство закордонних справ
16

№08-33/0128

від 20.02.2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
17

№08-26/0405

від 20.02.2012

Про створення ННВК "МЕТАЛСПЕЦПРОЕКТ"

Ф20-КА

№
п/п
18

Адресат, номер, дата
№08-36/0407

від 21.02.2012

Короткий зміст
Про проведення спецперевірки Кузнєцова С.С.

Копії листів знаходяться в особовій справі у відділі
кадрів
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
19
Про надання роз"яснень щодо топографо-геодезичного
№08-24/0455 від 24.02.2012
плану
Міністерство соціальної політики
20

№08-30/0413

від 21.02.2012

Про створення та поповнення прийомних сімей

21

№08-30/0416

від 22.02.2012

22

№08-30/0456

від 24.02.2012

23

№08-30/0457

від 24.02.2012

Про направлення поновленої анкети дитини,
позбавленої батьківського піклування, яка має підстави
для усиновлення
Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
Про направлення поновленої анкети дитини-сироти, яка
має підстави для усиновлення

Міністерство фінансів
24

№08-20/0417

від 22.02.2012

Про надання звіту про виконання паспорта бюджетної
програми

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
25

№08-30/0402

від 20.02.2012

Про встановлення тарифів на послуги з перевезення
пасажирів у міському пасажирському транспорті

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
26

№08-24/0383

від 20.02.2012

Про надання рішень Запорізької облради

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Інші кореспонденти
27

№08-20/0453

від 24.02.2012

КП "Обласний навчально-курсовий комбінат сільського
господарства" ЗОР
Про невиконання умов стосовно усунення порушень та
недоліків при використанні бюджетних коштів за
КПКВ 2801130 в 2011 році

від 20.02.2012

Про надання інформації

від 22.02.2012

Про надання пропозицій до Комплексних заходів щодо
профілактики травматизму

від 20.02.2012

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про оголошення конкурсу

Облпрокуратура
28

№08-22/0395

Облпрофрада
29

№08-35/0418

Редакції газет
30

№08-36/0388

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України

2

№
п/п
31

Адресат, номер, дата
№08-36/0421

від 22.02.2012

Короткий зміст
Про копію нового паспорта голови Запорізької РДА

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

32

№08-24/0397

від 20.02.2012

33

№08-50/0433

від 23.02.2012

34

№08-24/0436

від 23.02.2012

35

№08-33/0432

від 23.02.2012

36

№08-29/0430

від 23.02.2012

37

№08-34/0460

від 24.02.2012

Про оснащення житлового фонду засобами обліку води
і теплової енергії
Про надання проектних пропозицій
Про надання інформації стосовно державно-приватного
партнерства
Про участь у українсько-австрійському семінарі
Про вжиття невідкладних заходів з кадрового
забезпечення центрів соціальних служб для сім`ї, дітей
та молоді
Про аварії на водопровідних мережах

Чернігівська райдержадміністрація
38

№08-24/0437

від 23.02.2012

Про водопостачання ст.Стульневе

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління статистики
39

№08-19/0415

від 21.02.2012

Про надання інформації

Державна податкова адміністрація
40

№08-20/0439

від 23.02.2012

Про надання інформації

41

№08-20/0438

від 23.02.2012

Про надання інформації

42

№08-20/0440

від 23.02.2012

Про надання інформації

від 20.02.2012

Про перереєстрацію спеціалізованих автомобілів
інспекції

Управління ДАІ
43

№08-22/0398

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

44

№08-45/0386

від 20.02.2012

Про стан організації контрольної роботи у 2011 році

45

№08-29/0425

від 22.02.2012

46

№08-35/0426

від 22.02.2012

Про засідання конкурсної комісії з визначення
переможців обласного конкурсу "Господиня свого
краю"
Про профілактику травматизму невиробничого
характеру

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство екологічних інвестицій України
47

№08-32/0393

від 20.02.2012

Про надання інформації щодо розгляду проектів
цільових (зелених) інвестицій по Запорізькій області

3

