Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 23.04.2012 по 28.04.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Ф20-КА

Короткий зміст

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№08-23/1044

від 26.04.2012

Про внесення питання на розгляд сесії облради

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
2

№08-33/0994

від 23.04.2012

3

№08-33/1010

від 23.04.2012

4

№08-20/1008

від 23.04.2012

5

№08-33/1018

від 24.04.2012

6

№08-33/1020

від 24.04.2012

7

№08-29/1060

від 26.04.2012

ТОВ КАРГОТЕК УКРАЇНА
Про співробітництво
УРЯД ВОРОНІЖСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про співпрацю
ДОВІРЕНІСТЬ Дудці О.І.
Партнеру компанії "Awara Group"
Про налагодження співробітництва
Послу Фінляндської республіки в Україні
Про розширення співпраці
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Про створення закладів для слабочуючих і пізно
оглухлих дітей

Посольства
8

№08-33/0995

від 23.04.2012

ФІНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "ФІНПРО"
Про проведення бізнес-місії

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
9

№08-22/0101

від 23.04.2012

Про забезпечення скрапленим газом

10

№08-20/1076

від 27.04.2012

Про зміну напрямку спрямування коштів

11

№08-20/1073

від 27.04.2012

Про виділення коштів державного фонду регіонального
розвитку у 2012 році

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
12

№08-20/1039

від 26.04.2012

Про надання уточненого переліку інвестиційних
проектів та заходів

Міністерство закордонних справ
13

№08-33/0991

від 23.04.2012

Про погодження угоди між Запорізькою областю та
Курською областю

Міністерство охорони здоров'я
14

№08-28/1022

від 24.04.2012

Про надання роз`яснень щодо закупівлі проти зміїної
сироватки

Міністерство соціальної політики
15

№08-30/0998

від 23.04.2012

Про направлення анкет дітей-сиріт

16

№08-30/0999

від 23.04.2012

Про направлення анкет дітей-сиріт

№
п/п
17

№08-30/1051

від 26.04.2012

Про направлення анкет дітей-сиріт

18

№08-37/1074

від 27.04.2012

Про нагородження Галацької С.О.

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Міністерство фінансів
19

№08-20/1007

від 23.04.2012

20

№08-20/1006

від 23.04.2012

Про хід виконання розпорядження КМУ від 21.03.2012
№ 177
Про перелік змін до штатного розпису

21

№08-24/0102

від 23.04.2012

Про надання роз`яснень

22

№08-20/1029

від 25.04.2012

Про надання інформації

23

№08-20/1042

від 25.04.2012

Про виділення коштів

24

№08-20/1045

від 26.04.2012

Про створення цільових фондів

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

25

№08-31/1024

від 25.04.2012

Про проведення Фестивалю "Ми-українські"

26

№08-45/1038

від 26.04.2012

27

№08-30/1032

від 27.04.2012

Про доручення Прем'єр-міністра України від 17.04.2012
№ 16204/0/1-12
Про надання інформації щодо обсягів видатків

Бердянський міськвиконком
28

№08-24/1005

від 23.04.2012

29

№08-35/1086

від 28.04.2012

Про заборгованість за енергоносії та
житлово-комунальні послуги
Про встановлення звукових світлофорів та пішохідних
знаків "Окуляри"

Запорізький міськвиконком
30

№08-32/1037

від 25.04.2012

31

№08-32/1061

від 26.04.2012

32

№08-23/1064

від 26.04.2012

Про роботу Комісії з розгляду питань, пов`язаних з
погодженням документації із землеустрою
Про роботу комісій, пов`язаних з погодженням
документації із землеустрою
Про проведення передсвяткових ярмарок

33

№08-36/1090

від 28.04.2012

Про стажування Новосьолова А.С.

34

№08-27/1082

від 28.04.2012

Про розміщення інформаційних носіїв

35

№08-35/1085

від 28.04.2012

Про вжиття заходів

36

№08-35/1087

від 28.04.2012

Про встановлення звукових світлофорів та пішохідних
знаків "Окуляри"

Токмацьський міськвиконком
37

№08-50/1027

від 25.04.2012

Про результати перевірки

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
38

№08-22/1012

від 23.04.2012

Про нараду 26.04.2012

39

№08-21/1031

від 25.04.2012

Про сприяння у проведенні заходу

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

40

№08-23/1063

від 26.04.2012

КЕРІВНИКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Про надання інформації
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Господарський суд
41

№08-21/1058

від 26.04.2012

Про упорядкування обліку юридичної особи

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
42

№08-23/1034

від 25.04.2012

Про проведення селекторної наради

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
43

№08-45/1072

від 27.04.2012

Про сприяння у відправленні інформаційних носіїв

від 28.04.2012

КЕРІВНИКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Про надання інформації щодо собівартості хліба

Інші кореспонденти
44

№08-23/1083

Обласний військовий комісаріат
45

№08-34/1035

від 25.04.2012

Про надання інформації

Обласний центр зайнятості
46

№08-29/1050

від 26.04.2012

Про проведення форуму трудової молоді

від 27.04.2012

Про стан виплати заробітної плати в агропромисловому
комплексі

від 24.04.2012

Про сприяння в організації заходу

від 28.04.2012

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про оголошення конкурсу

Облпрокуратура
47

№08-35/1079

ОСПП "Потенціал"
48

№08-33/1019

Редакції газет
49

№08-36/1091

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Уповноважений Президента України з прав дитини
50

№08-37/1068

від 27.04.2012

Про нагородження Кучер О.М.

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

51

№08-27/0990

від 23.04.2012

Про заплановані заходи до Дня Перемоги

52

№08-33/1009

від 23.04.2012

53

№08-27/1017

від 24.04.2012

54

№08-22/1021

від 24.04.2012

Про методику проведення аналізу ефективності
здійснення державно-приватного партнерства
Про надання пропозицій щодо організації гастрольних
заходів
Про науково-методичний семінар

55

№08-29/1004

від 24.04.2012

56

№08-35/1025

від 25.04.2012

57

№08-23/1033

від 25.04.2012

Про конкурс дитячого малюнку "Охорона праці очима
дітей"
Про виконання соціальних ініціатив Президента
України
Про залучення інвестицій

58

№08-20/1026

від 25.04.2012

Про надання інформації за КПКВК 7781010

59

№08-33/1036

від 25.04.2012

Про інформаційну зустріч для представлення конкурсу
проектів для організацій громадського суспільства та
місцевих органів влади в Україні
3

№
п/п
60

№08-20/1054

від 26.04.2012

Про надання копій документів

61

№08-20/1056

від 26.04.2012

62

№08-24/1052

від 26.04.2012

63

№08-20/1055

від 26.04.2012

Про хід виконання дорожніх робіт та використання
субвенції на об`єктах комунальної власності
Про надання інформації щодо скорочення споживання
теплової енергії в результаті впровадження проектів зі
встановлення ІТП та термомодернізації
Про стан використання субвенції

64

№08-21/0956

від 26.04.2012

65

№08-23/1065

від 26.04.2012

Про визначення об'єктів, що можуть надаватися у
концесію
Про проведення передсвяткових ярмарок

66

№08-35/1078

від 27.04.2012

Про погашення заборгованості заробітної плати

67

№08-28/1068

від 27.04.2012

68

№08-27/1081

від 28.04.2012

Про проведення паспортизації закладів охорони
здоров`я первинної медико-санітарної допомоги
Про розміщення інформаційних носіїв

69

№08-50/1084

від 28.04.2012

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Про запрошення на засідання колегії
райдержадміністрації

Великобілозерська райдержадміністрація
70

№08-20/1066

від 26.04.2012

Про зміни плану асигнувань

Вільнянська райдержадміністрація
71

№08-50/1028

від 25.04.2012

Про порушення виконавської дисципліни

72

№08-22/1030

від 26.04.2012

Про організацію та проведення зустрічей на полігонах
твердих побутових відходів

Гуляйпільська райдержадміністрація
73

№08-36/1013

від 23.04.2012

Про погодження призначення Бут О.О.

Заводська райадміністрація
74

№08-36/1075

від 28.04.2012

Про погодження звільнення Підмогільного О.М.

Михайлівська райдержадміністрація
75

№08-50/1043

від 26.04.2012

Про продовження терміну виконання розпорядження
голови ОДА

Оріхівська райдержадміністрація
76

№08-21/1041

від 25.04.2012

Про упорядкування обліку юридичної особи

Приазовська райдержадміністрація
77

№08-21/1059

від 26.04.2012

Про упорядкування обліку юридичної особи

78

№08-36/1096

від 28.04.2012

Про погодження звільнення Сметаніна В.С.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій області
79

№08-20/1053

від 26.04.2012

Про надання інформації щодо надходження та
використання бюджетних коштів

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
80

№08-24/0100

від 23.04.2012

Про посилення контролю

Державна податкова адміністрація
81

№08-20/0989

від 23.04.2012

Про надання пропозицій
4

№
п/п
82

Адресат, номер, дата
№08-20/1014

від 24.04.2012

Короткий зміст
Про прогнозні показники надходжень державного та
місцевого бюджетів на 2013-2015 роки

Інші територіальні обласні органи
83

№08-22/0997

від 23.04.2012

84

№08-34/1067

від 26.04.2012

ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ
Про надання інформації щодо транспортних засобів
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ
Про забезпечення протипожежної безпеки у пунктах
тестування під час проведення ЗНО 2012

від 23.04.2012

Про інформацію щодо транспортних засобів

Управління ДАІ
85

№08-22/0996

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

86

№08-29/1023

від 26.04.2012

Про участь у Спартакіаді

87

№08-20/1070

від 27.04.2012

Про надання інформації

88

№08-20/1069

від 27.04.2012

Про зміни обсягу асигнувань на 2012 рік за КПКВК
7781010

Головне управління агропромислового розвитку
89

№08-36/0992

від 23.04.2012

Про погодження на посаду директора Смирнова О.В.

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
90

№08-39/0993

від 23.04.2012

Про проведення засобів доступу до бази даних Реєстру

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція техногенної безпеки України
91

№08-34/0100

від 23.04.2012

Про надання підтверджуючих матеріалів щодо
аварійно-рятувальних служб

Державна казначейська служба України
92

№08-20/1080

від 28.04.2012

Про надання інформації

Фонд державного майна України
93

№08-22/1093

від 28.04.2012

Про виведення ВАТ "Азовкабель" та ВАТ "НДІ
"Перетворювач" з переліку об`єктів групи Г
класифікації об`єктів приватизації

5

