Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 17.04.2012 по 20.04.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми
1

№08-33/0969

від 19.04.2012

2

№08-33/0973

від 20.04.2012

Проект ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду-ІІ"
Про участь в компоненті Проекту щодо інноваційних
аспектів енергозбереження
Уряд Челябінської області РФ
Про комерційні пропозиції Запорізької області

Заявник
3

№08-22/0972

від 19.04.2012

Степаненко В.В.
Про електрозабезпечення

ДК "Укроборонпром"
Про ситуацію, яка склалася на КП "НВК "Іскра"
Довідка Котовій К.В.

Інші кореспонденти
4

№08-22/0978

від 20.04.2012

5

№08-36/0984

від 20.04.2012

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

6

№08-36/0967

від 20.04.2012

Про надбавку Пеклушенку О.М.

Міністерство аграрної політики та продовольства
7

№08-21/0958

від 18.04.2012

Про підтримку передачі будівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
8

№08-21/0943

від 17.04.2012

Про надання права підпису документів дозвільного
характеру

Міністерство культури
9

№08-36/0949

від 17.04.2012

Про погодження призначення Паращук Н.М.

Міністерство оборони
10

№08-22/0946

від 17.04.2012

Про передачу авіаційної техніки

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
11
№08-24/0964 від 18.04.2012
Про надання уточненої інформації щодо стану
розробки містобудівної документації
Міністерство соціальної політики
12

№08-30/0942

від 17.04.2012

13

№08-30/0941

від 17.04.2012

14

№08-30/0977

від 20.04.2012

Про створення дитячого будинку сімейного типу
Жмаєва В.О. та Жмаєвої Т.А.
Про направлення анкет дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
Про створення прийомної сім` ї Ходус А.В., Ходус Н.Г.

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Міністерство фінансів
15

№08-36/0968

від 20.04.2012

Про надбавку Гамову А.М.

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
16

№08-24/0963

від 18.04.2012

17

№08-20/0981

від 20.04.2012

Департамент архітектури та містобудування
Про містобудівні умови
Про надання стадіону "Славутич-Арена" для
проведення футбольного матчу

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

18

№08-27/0961

від 18.04.2012

Про проведення телемарафону "Пам`ять"

19

№08-22/0953

від 18.04.2012

Про проведення щоквартального моніторингу основних
показників діяльності підприємств

від 17.04.2012

Про будівництво вуличних газових мереж

ВАТ "Запоріжгаз"
20

№08-22/0948

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
21

№08-23/0970

від 19.04.2012

Про проведення селекторної наради

від 20.04.2012

Об. відділення Фонду соцстрахування з тимчасової
втрати працездатності
Про виділення пільгової путівки Волик О.А.

Інші кореспонденти
22

№08-28/0982

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
23

№08-36/0957

від 18.04.2012

Про розпорядження щодо звільнення з посади голови
Вільнянської РДА Борисенка С.А.

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

24

№08-27/0950

від 17.04.2012

25

№08-29/0952

від 18.04.2012

26

№08-28/0979

від 20.04.2012

Про заплановані заходи до Дня міжнародної
солідарності трудящих
Про проведення заходу "Школа майбутньої сім`ї
Про забезпечення медикаментами населення сільської
місцевості

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
27

№08-21/0971

від 19.04.2012

Про погодження передачі приміщення комунальної
власності у державну власність

Державна податкова адміністрація
28

№08-35/0976

від 20.04.2012

Про повернення ПДВ

Інші територіальні обласні органи
29

№08-21/0947

від 17.04.2012

ГУ рибоохорони
Про упорядкування обліку юридичних осіб

2

№
п/п
30

№08-21/0975

від 20.04.2012

31

№08-24/0980

від 20.04.2012

Адресат, номер, дата

Короткий зміст
Інспекція державного архітектурно-будівельного
контролю у Запор. обл.
Про упорядкування роботи в дозвільних центрах
Інспекція державного архітектурно-будівельного
контролю в Запор.обл.
Про надання копій декларації

Управління ДАІ
32

№08-22/0944

від 17.04.2012

33

№08-22/0954

від 18.04.2012

Про засідання комітету з визначення тимчасових
автомобільних перевізників
Про транспортні засоби

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Головне управління агропромислового розвитку
34

№08-20/0966

від 19.04.2012

Про зміни бюджетних асигнувань на 2012 рік

Головне управління праці та соціального захисту населення
35

№08-44/0951

від 18.04.2012

36

№08-20/0965

від 19.04.2012

Про надання документів з праці та кадрів на особливий
період
Про зміни до бюджетних асигнувань за КПКВК
7781010 на 2012 рік

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство автомобільних доріг України
37

№08-22/0960

від 18.04.2012

Про будівництво автотранспортної магістралі через р.
Дніпро в м. Запоріжжі

Державне агентство рибного господарства України
38

№08-21/0948

від 17.04.2012

Про упорядкування обліку юридичних осіб

3

