Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 19.03.2012 по 23.03.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Автогосподарство
1

№08-22/0651

від 20.03.2012

Про виділення автомобіля

2

№08-22/0652

від 20.03.2012

Про виділення автомобіля

Заступники голови ОДА
3

№08-45/0642

від 20.03.2012

ПЕЛИХУ Ю.Г.
Про включення питання до порядку денного засідання
колегії облдержадміністрації

Перший заступник голови ОДА
4

№08-21/0675

від 23.03.2012

Про участь у нараді

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник
5

№08-22/0673

від 23.03.2012

Про надання матеріалів щодо результативності дії
розпорядження

ДОВІДКА
Михайлишину А.І.
ДОВІДКА
Смірнову Є.С.

Інші кореспонденти
6

№08-36/0633

від 19.03.2012

7

№08-36/0632

від 19.03.2012

Посольства
8

№08-33/0634

від 19.03.2012

9

№08-33/0654

від 21.03.2012

Надзвичайному та Повноважному Послу України в
Фінляндській Республіці Ісландія (за сумісництвом)
Про розширення співробітництва
НАДЗВИЧАЙНОМУ ТА ПОВНОВАЖНОМУ ПОСЛУ
УКРАЇНИ В КОРОЛІВСТВІ НОРВЕГІЯ
Про налагодження співробітництва з Королівством
Норвегія

Посольства, консульства
10

№08-33/0667

від 22.03.2012

11

№08-33/0672

від 23.03.2012

Про привітання с 15-летием городу Чунцин Китайської
Народної Республіки
Про святкування Дня Європи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
12

№08-36/0631

від 19.03.2012

Документи Гамова А.М.

13

№08-22/0649

від 20.03.2012

Про заборгованість промислових підприємств за
спожиту електроенергію

від 23.03.2012

Про надання дозволу на проведення первинної атестації

Комісії при КМУ
14

№08-34/0681

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
15

№08-23/0637

від 19.03.2012

16

№08-23/0666

від 22.03.2012

Пропозиції щодо стабілізації цінової ситуації на ринку
молока
Про стан виплати заробітної плати в ДП "СП "Лазурне"
Мелітопольського р-ну

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
17

№08-36/0653

від 21.03.2012

Про погодження звільнення Дорошенка С.О.

Міністерство соціальної політики
18

№08-30/0676

від 23.03.2012

Про направлення анкет дітей- сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення

Міністерство фінансів
19

№08-20/0647

від 20.03.2012

Про виділення додаткових бюджетних асигнувань

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
20

№08-45/0625

від 19.03.2012

Про результати вивчення

21

№08-50/0627

від 19.03.2012

22

№08-22/0629

від 19.03.2012

23

№08--33/065

від 21.03.2012

Про надання інформації щодо проектування і
будівництва пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської
катастрофи у м. Запоріжжі
Про забезпечення потреб жителів м. Запоріжжя у
перевезеннях до дачних ділянок
Про проведення Дня Європи

24

№08-24/0665

від 21.03.2012

Про можливість виділення приміщення

25

№08-46/0668

від 22.03.2012

Про покращення житлово-побутових умов спортсменам
та тренерам

Токмацьський міськвиконком
26

№08-22/0674

від 23.03.2012

Про надання інформації щодо компенсації за пільгові
перевезення пасажирів

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

27

№08-22/0664

від 21.03.2012

Про падіння виробництва

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
28

№08-22/0659

від 21.03.2012

Про витік з шламопроводу

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
29

№08-31/0636

від 19.03.2012

ТРК "Мелітополь"
Про надання ефірного часу під час проведення
телемарафону "Любовь милосердствует" на
телевізійному каналі "Мелітополь"

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Дніпропетровська ОДА
30

№08-33/0660

від 21.03.2012

Про розширення співробітництва

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Адміністрація Президента України
31

№08-36/0630

від 19.03.2012

Документи Гамова А.М.

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

32

№08-27/0628

від 19.03.2012

33

№08-21/0658

від 21.03.2012

Про інвентаризацію та паспортизацію об'єктів
туристичних маршрутів
Про центр надання адміністративних послуг

34

№08-35/0657

від 21.03.2012

Про проведення обласного телемарафону "Пам'ять"

35

№08-22/0663

від 21.03.2012

36

№08-34/0661

від 21.03.2012

Про перевірку безпечного використання гідротехнічних
споруд, баз для стоянок маломірних суден
Про запобігання загибелі людей на водних об'єктах
області

Веселівська райдержадміністрація
37

№08-24/0679

від 23.03.2012

Про недопущення порушення чинного законодавства в
сфері ліцензування певних видів господарської
діяльності

Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
38

№08-27/0655

від 21.03.2012

39

№08-28/0677

від 23.03.2012

40

№08-36/0680

від 23.03.2012

Про сприяння у підготовці всеукраїнського проекту
"Міста і села України"
Про невідкладні заходи щодо забезпечення права
громадян на охорону здоров`я і медичну допомогу
Про рекомендації та роз`яснення щодо заповнення
декларації

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Державна податкова адміністрація
41

№08-20/0626

від 19.03.2012

Про надання інформації

Територіальне управління Держпромгірнагляду
42

№08-35/0669

від 22.03.2012

Про перелік структурних підрозділів та відповідальних
керівників з питань охорони праці

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

43

№08-34/0650

від 20.03.2012

44

№08-20/0641

від 20.03.2012

45

№08-20/0671

від 23.03.2012

Про виконання плану щодо попередження пожеж в
весняно-літній період 2012 року
Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК
7781010 на 2012 рік
Про заходи з економії державних коштів

Головне управління економіки
46

№08-35/0638

від 19.03.2012

Про виконання протоколу №1 від 06.03.2012

Головне управління праці та соціального захисту населення
47

№08-28/0683

від 23.03.2012

Про надання інформації щодо виконання
Загальнодержавної програми

Головне фінансове управління
48

№08-36/0645

від 20.03.2012

Про проведення семінару

Управління житлово-комунального господарства
3

№
п/п
49

Адресат, номер, дата
№08-45/0644

від 20.03.2012

Короткий зміст
Про порушення виконавської дисципліни

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому
транспорті
50
№08-22/0662 від 21.03.2012
Про відкриття навігації для маломірних суден
Державне агентство автомобільних доріг України
51

№08-22/0643

від 20.03.2012

Про надання інформації щодо переліків об'єктів

Фонд державного майна України
52

№08-20/0648

від 20.03.2012

Про збільшення обсягів видатків

4

