Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 26.03.2012 по 30.03.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1

№08-25/0719

від 27.03.2012

2

№08-25/0718

від 27.03.2012

3

№08-25/0717

від 27.03.2012

4

№08-34/0714

від 27.03.2012

5

№08-36/0725

від 28.03.2012

ТОВ "КЛІН ТЕК"
Про відхилення тендерної пропозиції
КП СПЕЦАВТОБАЗА
Про результати торгів
ТОВ "КЛІН ТЕК"
Про результати торгів
ЧЛЕНАМ ОБЛАСНОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ
Про участь у заході
ДОВІДКА
Іванченку О.О.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
6

№08-20/0738

від 29.03.2012

7

№08-25/0741

від 29.03.2012

8

№08-21/0743

від 29.03.2012

9

№08-20/0744

від 29.03.2012

10

№08-28/0747

від 29.03.2012

11

№08-20/0745

від 29.03.2012

12

№08-20/0746

від 29.03.2012

Про заборгованість бюджетних установ та організацій
за використані енергоносії та спожиту теплову енергію
Про внесення змін у законодавство з питань державних
закупівель
Про передачу цілісного майнового комплексу ДП
"Міжнародний аеропорт Запоріжжя"
Про надання фінансової допомоги з державного
бюджету на ремонт та реконструкцію злітно-посадової
смуги ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"
Про будівництво хірургічного корпусу КУ "Запорізька
обласна клінічна дитяча лікарня"
Про виділення коштів з державного бюджету
Про виділення коштів для виконання робіт по
реконструкції у 2012 році палацу спорту "Юність"

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
13

№08-24/0739

від 29.03.2012

Про заборгованість з різниці в тарифах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
14
№08-24/0705 від 26.03.2012
Про надання кандидатури
15

№08-24/0704

від 26.03.2012

Про охорону об'єктів водопостачання

Міністерство соціальної політики
16

№08-30/0697

від 26.03.2012

17

№08-30/0696

від 26.03.2012

18

№08-30/0716

від 27.03.2012

Про реалізацію соціальної ініціативи Президента
України
Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
Про направлення анкет дітей-сиріт

19

№08-30/0731

від 28.03.2012

Про направлення анкет дітей-сиріт

Міністерство фінансів

№
п/п
20

№08-20/0709

від 26.03.2012

21

№08-20/0728

від 28.03.2012

Про виділення коштів на погашення кредиторської
заборгованості
Про надання переліку змін до штатного розпису

22

№08-22/0733

від 28.03.2012

Про надання фінансової допомоги КП "НВК "Іскра"

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Міністерство юстиції
23

№08-36/0699

від 26.03.2012

Про надання роз'яснень щодо заповнення декларацій
про майно

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
24

№08-34/0720

від 28.03.2012

Про участь у заході

25

№08-24/0735

від 29.03.2012

26

№08-13/0755

від 30.03.2012

Про проведення заходів щодо впорядкування та
благоустрою територій уздовж проспекту Леніна у м.
Запоріжжя
Про організацію зустрічі

Мелітопольський міськвиконком
27

№08-24/0707

від 26.03.2012

Про розгляд звернення гр. Сиса С.В.

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянська міська рада
28

№08-21/0753

від 30.03.2012

Про проведення засідання обласної виїзної приймальні
з розгляду звернень суб`єктів підприємницької
діяльності

Енергодарська міська рада
29

№08-21/0752

від 30.03.2012

Про проведення засідання "круглого столу"

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Господарський суд
30

№08-21/0694

від 26.03.2012

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

Документ знаходиться у справі №01455/08-43
Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
31

№08-45/0736

від 29.03.2012

Про проведення селекторної наради

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

32

№08-24/0706

від 26.03.2012

33

№08-24/0703

від 26.03.2012

34

№08-21/0693

від 26.03.2012

35

№08-27/0721

від 28.03.2012

36

№08-24/0729

від 28.03.2012

37

№08-24/0740

від 29.03.2012

Про визначення планових завдань з підготовки до
наступного осінньо-зимового періоду
Про проведення інвентаризації наявної містобудівної
документації
Про вжиття заходів з упорядкування обліку юридичних
осіб
Про надання пропозицій до обласного плану заходів з
відзначення Дня Перемоги
Про приведення підвідомчих територій у належний
стан
Про надання пропозицій до переліку об'єктів

2

№
п/п
38

№08-22/0756

від 30.03.2012

Про обсяги постачання скрапленого газу

39

№08-20/0749

від 30.03.2012

40

№08-35/0759

від 30.03.2012

Про подання зведеної фінансової та бюджетної
звітності за 1 квартал 2012 року
Про укладання колективних договорів на 2012 рік та
введення мінімальних норм з оплати праці на
підприємствах АПК

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
41

№08-33/0730

від 28.03.2012

Про вишукування недостатніх ресурсів

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції
42

№08-21/0695

від 26.03.2012

Про виконання ліквідатором ухвали господарського
суду

Документ знаходиться у справі №01455/08-43
Державна податкова адміністрація
43

№08-20/0750

від 30.03.2012

Про наповнення дохідної частини бюджету

Контрольно-ревізійне управління
44

№08-20/0751

від 30.03.2012

Про проведення ревізії

Регіональне відділення Фонду державного майна
45

№08-21/0748

від 30.03.2012

Про облік об`єктів державної власності

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

46

№08-45/0688

від 26.03.2012

47

№08-20/0687

від 26.03.2012

48

№08-45/0686

від 26.03.2012

49

№08-35/0715

від 27.03.2012

50

№08-20/0732

від 28.03.2012

51

№08-28/0757

від 30.03.2012

Про забезпечення організації виконання завдань
доручення Президента України від 03.07.2010 №
1-1/1445
Про виконання державного бюджету за 2011 рік
Про надання інформації щодо стану виконання рішень
РНБОУ за I квартал 2012 року
Про розробку документів з праці та кадрів
мобілізаційного плану на особливий період
Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК
7781010 на 2012 рік
Про затвердження обласної Міжгалузевої комплексної
програми "Здоров`я нації" на 2002-2011роки

Головне фінансове управління
52

№08-20/0690

від 26.03.2012

Про надання інформації щодо чисельності працівників

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Торгово-промислова палата України
53

№08-33/0691

від 26.03.2012

Про проведення бізнес-місії в Запорізькій області

54

№08-22/0711

від 27.03.2012

Про запровадження технологій "чистого виробництва"
в Україні

3

