Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 27.02.2012 по 03.03.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1

№08-23/0481

від 28.02.2012

Про виплату дотацій за здане молоко

2

№08-22/0479

від 28.02.2012

3

№08-25/0498

від 01.03.2012

4

№08-22/0511

від 02.03.2012

Директору ОК РУСАЛ
Про вирішення питання стосовно АВТ "ЗАлК"
ПП "КЛИН ТАЙМ"
Про роз`яснення щодо конкурсних торгів
ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про вдячність за допомогу

Посольства, консульства
5

№08-33/0483

від 29.02.2012

Про налагодження співробітництва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Комісії при КМУ
6

№08-39/0472

від 28.02.2012

Про повернення засобів доступу до бази даних Реєстру

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів
7

№08-32/0478

від 28.02.2012

Про проблемні питання, що виникають при виконанні
вимог нормативних документів у сфері поводження з
відходами

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
8

№08-24/0491

від 29.02.2012

Про погодження титулу будови

Міністерство інфраструктури
9

№08-22/0477

від 28.02.2012

Про паспорти маршрутів

Міністерство оборони
10

№08-36/0495

від 03.03.2012

Про продовження військової служби Моіна Д.Б.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
11
№08-24/0480 від 28.02.2012
Про вирішення питання щодо погашення кредиторської
заборгованості минулих років
12
№08-36/0488 від 29.02.2012
Про погодження звільнення Герасимюка В.В.
Міністерство соціальної політики
13

№08-30/0500

від 01.03.2012

ДЕПАРТАМЕНТ З УСИНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
ПРАВ ДИТИНИ
Про створення прийомних сімей

Міністерство фінансів
14

№08-20/0475

від 28.02.2012

Про надання інформації щодо стягнення заборгованості
за іноземними кредиторами

№
п/п
15

Адресат, номер, дата
№08-36/0510

від 02.03.2012

Короткий зміст
Про надання роз`яснення

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

16

№08-30/0476

від 28.02.2012

Про надання інформації щодо обсягів видатків

Запорізький міськвиконком
17

№08-21/0466

від 27.02.2012

Про схвалення Меморандуму

18

№08-27/0514

від 02.03.2012

Про розміщення інформаційних носіїв

Токмацьський міськвиконком
19

№08-45/0508

від 02.03.2012

Про результати вивчення

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
20

№08-20/0470

від 27.02.2012

Про надання звіту за 2011 рік

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
21

№08-22/0506

від 02.03.2012

22

№08-45/0512

від 02.03.2012

23

№08-20/0501

від 03.03.2012

Про перенесення розгляду рішення щодо внесення змін
та доповнень до Правил користування маломірними
суднами
Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
Про подання проекту рішення

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"
24

№08-22/0468

від 27.02.2012

Про надання переліку споживачів екологічної броні

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
25

№08-22/0417

від 27.02.2012

Про проведення селекторної наради

26

№08-22/0505

від 02.03.2012

Про відмову на номери телефону

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
27

№08-27/0515

від 02.03.2012

Про сприяння у відправленні інформаційних носіїв

від 01.03.2012

ПАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"
Про підготовку документів на Палац культури

Інші кореспонденти
28

№08-21/0499

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Рівненська ОДА
29

№08-33/0496

від 01.03.2012

Про розширення співробітництва

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

30

№08-24/0473

від 28.02.2012

Про проведення в експлуатацію об`єктів будівництва

2

№
п/п
31

№08-23/0492

від 29.02.2012

Про надання інформації

32

№08-24/0502

від 01.03.2012

33

№08-23/0504

від 01.03.2012

Про надання інформації щодо кількості підприємств з
централізованого водопостачання та водовідведення
Про участь у виставці

34

№08-27/0513

від 02.03.2012

Про розміщення інформаційних носіїв

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Запорізька райдержадміністрація
35

№08-22/0465

від 27.02.2012

Про засідання комітету з визначення тимчасових
автомобільних перевізників

Комунарська райадміністрація
36

№08-24/0487

від 29.02.2012

Про надання роз`яснень щодо прийняття в
експлуатацію індивідуальних житлових об`єктів

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
37

№08-50/0461

від 27.02.2012

Про направлення довідки

38

№08-28/0462

від 27.02.2012

39

№08-25/0482

від 28.02.2012

Про епідситуацію із захворюваності на кір та
проведення профілактичних засобів
Про зняття з контролю

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління статистики
40

№08-24/0503

від 01.03.2012

Про надання статистичної звітності за 2011 рік

Запорізька Торгово-промислова палата
41

№08-33/0467

від 27.02.2012

Про надання кандидатури

від 27.02.2012

Про надання інформації

Управління ДАІ
42

№08-22/0469

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

43

№08-20/0484

від 29.02.2012

44

№08-20/0485

від 29.02.2012

45

№08-27/0497

від 01.03.2012

46

№08-45/0509

від 02.03.2012

47

№08-27/0516

від 03.03.2012

Про результативні показники, затверджені у паспорті
бюджетної програми за КПКВК 7781010 на 2012 рік
Про надання інформації за КПКВК 7781010
Про організацію урочистостей до Міжнародного
жіночого дня
Про забезпечення контролю за виконанням доручень
Президента України
Про відзначення 198-ї річниці з дня народження
Шевченка Т.Г.

Головне управління економіки
48

№08-25/0486

від 29.02.2012

3

