Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 14.05.12 по 18.05.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№03840/08-37 №б/н
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Потапова О.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

2

№03879/08-37 №б/н
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Еліксона В.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

3

№03880/08-37 №б/н
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Юнацької Т.А. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

4

№03881/08-37 №б/н
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Денисовой Т.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

5

№03882/08-37 №б/н
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Гончара А.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

6

№03892/08-37 №б/н
Лист
від 16.05.12 від 16.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Ребра П.П.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

7

№03952/08-37 №б/н
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Кулай С.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

№03953/08-37 №б/н
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 ЯРМОЩУК М.А.
Про нагородження Волкової Т.В. (інші)
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
8

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Верховна Рада України
9

№03900/08-01 №4652-VI
Закон України
від 16.05.12 від 13.04.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв`язку з прийняттям Кримінального
процесуального кодексу України

Правові питання

10

№03901/08-01 №4651-VI
Закон України
від 16.05.12 від 13.04.2012 Кримінальний процесуальний кодекс України

Правові питання

Комітети Верховної Ради України
11

№03911/08-14 №04-35/12-01415
Лист
від 16.05.12 від 16.05.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 23.05.2012
Про участь у засідання Комітету
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Банки
12

№03812/08-20 №11-09/93-12/167
Лист
від 14.05.12 від 10.05.2012 ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
Про співробітництво

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Заявник
13

№04003/08-32 №б/н
Лист
від 18.05.12 від 18.05.2012 ПП НОВІКОВ М.М.
Про надання згоди на заключення договору
оренди земельної ділянки
Інші кореспонденти

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

14

№03815/08-27 №215
Лист
від 14.05.12 від 30.04.2012 ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю
"Ялтинське літо-2012"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

15

№03816/08-27 №212
Лист
від 14.05.12 від 30.04.2012 ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Міжнародного Фестивалю
"Салют, Кіммеріє!-Феодосія-2012"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

16

№03853/08-22 №02-07/472

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

від 15.05.12

17

від 14.05.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
"ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу
"Кращий вітчизняний товар 2012 року"

№03855/08-33 №CDU1/2012/210
від 15.05.12

Лист

Лист

від 11.05.2012 ПРОЕКТ "МІСЦЕВИЙ РООЗВИТОК,
ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ"
Про участь в оглядовій зустрічі 11-12.06.2012

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

18

№03857/08-20 №213
Лист
від 15.05.12 від 14.05.2012 ДП "ЛЬОДОВІ АРЕНИ"
Про реконструкцію Палацу спорту "Юність"

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

19

№03858/08-19 №КЦ-01-12/207
Лист
від 15.05.12 від 14.05.2012 КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З
УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
Про роботу робочої групи

Питання соціально-економічного
розвитку

20

№03859/08-22 №б/н
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ПП ШАПКА Н.О.
Про транспортний засіб

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

21

№03875/08-47 №1215/0/2-12
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛРАДА
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 29.05.2012
Про участь у конференції

Питання інформаційних технологій

2

№
п/п
22

Адресат
номер, дата

№03877/08-22 №14/292
від 15.05.12

23

25

Лист

Лист

Тематика
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Питання організаційної роботи

від 16.05.2012 ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ
ТА СЕЛИЩНИХ РАД
Про співробітництво

№03910/08-41 №03/01-09/1253
від 16.05.12

Лист

від 15.05.2012 АСОЦІЯ "ЗЕМЕЛЬНА СПІЛКА УКРАЇНИ"
СЕМІНАР 14.06.2012
Про участь у семінарі

№03909/08-45 №879/012
від 16.05.12

Вид документа
короткий зміст

від 07.05.2012 ДП "ДЕРЖУПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Про передплату журналу "Фінансовий контроль"

№03878/08-32 №
від 15.05.12

24

Номер, дата
адресата

Лист

Правові питання

від 14.05.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НДІ СУДОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ
Про відкриття Запорізького відділення
Дніпропетровського НДІ судових експертиз у
Запорізькій області

26

№03915/08-22 №б/н
Лист
від 16.05.12 від 16.05.2012 ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про пасажирські перевезення

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

27

№03923/08-22 №84
Лист
від 16.05.12 від 11.05.2012 ТОВ "НЕЦ НАЕР"
Про участь у ІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції 11-15.06.2012

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

28

№03924/08-33 №16
Лист
від 16.05.12 від 10.05.2012 ТОВ "ЕКСПО АЛЬЯНС"
Про виставкові заходи в м. Лейпциг, Німеччина
в 2013 році

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

29

№03925/08-34 №384
Лист
від 16.05.12 від 10.05.2012 ВГО "СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про зупинку будівництва "Арки"

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

30

№03948/08-33 №б/н
Лист
від 17.05.12 від 15.05.2012 ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕННЯ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІИТИКИ
В УКРАЇНІ
Про засідання Керівного комітету Проекту
29.05.2012

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

31

№03951/08-23 №71
Лист
від 17.05.12 від 16.05.2012 АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ
НАРАДА-СЕМІНАР 24-27.05.2012
Про участь у нараді-семінарі

Ринкові відносини і реформування в
АПК

32

№03959/08-22 №ЕЕ-763
Лист
від 17.05.12 від 15.05.2012 ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу
споживання електричної потужності

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

3

№
п/п
33

Адресат
номер, дата

№03961/08-29 №6-02-289
від 17.05.12

34

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 11.05.2012 САНЕПІДЕМСТАНЦІЯ НА
ПРИДНІПРОВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
Про умови перевезення залізничним
транспортом організованих дитячих колективів

№04001/08-26 №212/05

Лист

Тематика
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту

Освіта і наука

від 18.05.12

від 14.05.2012 ОРГКОМІТЕТ ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО
ЗЛЬОТУ ВЧИТЕЛІВ
Про участь у зльоті
Партії та громадські організації
35

№03921/08-27 №б/н
Лист
від 16.05.12 від 11.05.2012 ВГО "ПРАВОЗАХИСНА АСОЦІАЦІЯ
"СПОЖИВЧИЙ КОНТРОЛЬ"
Про незаконне виробництво лазерних дисків із
записом фільму
Посольства
36

№03831/08-33 №02-04/59/5
Лист
від 14.05.12 від 12.05.2012 ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В
УКРАЇНІ
Про проведення інвестиційного форуму у м.
Могильові

37

№03937/08-33 №б/н
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 ПОСОЛЬСТВО ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ
Про участь в тренінгових курсах
20.06-28.07.2012
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

Кабінет Міністрів України
38

№03791/08-09 №19757/1/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 12.05.2012 (Ю.Аністратенко) Про належне оздоровлення та
відпочинок дітей у 2012 році

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту

39

№03792/08-03 №367
Постанова
від 14.05.12 від 23.04.2012 Про внесення змін до Порядку використання у
2012 році коштів, передбачених у державному
бюджеті для пересіву озимих зернових культур

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

40

№03793/08-03 №369
Постанова
від 14.05.12 від 18.04.2012 Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для оздоровлення та відпочинку дітей
працівників агропромислового комплексу

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

41

№03794/08-09 №14083/5/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 10.05.2012 (С.Тігіпко) Про підготовку та відзначення
110-річчя з дня народження матері-героїні
Деревської О.А.

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту

42

№03795/08-09 №14941/35/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 10.05.2012 (С.Тігіпко) Про комплексну термомодернізацію
в установах та організаціях бюджетної сфери

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

43

№03796/08-09 №18811/1/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 10.05.2012 (М.Азаров) Про візит офіційної делегації
регіонів України до РФ

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

44

№03797/08-09 №14853/2/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 11.05.2012 (М.Азаров) Про створення контактних центрів

Питання організаційної роботи

45

№03798/08-09 №17801/1/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 11.05.2012 (М.Азаров) Про стан розрахунків бюджетних
установ за комунальні послуги та енергоносії

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

46

№03799/08-09 №58329/15/1-11
Доручення
від 14.05.12 від 12.05.2012 (В.Хорошковський) Про забезпечення
скрапленим газом

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

47

№03800/08-09 №18418/1/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 12.05.2012 (В.Хорошковський) Про зміну напрямку
спрямування коштів

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

48

№03801/08-09 №19719/0/1-12
Доручення
від 14.05.12 від 11.05.2012 (М.Азаров) Про підготовку селекторної наради
щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий
період 2012-13 року

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

49

№03802/08-49 №604/1/1-12-ДСК
Доручення
від 14.05.12 від 10.05.2012 (М.Азаров) Про поточні проблеми економічного
сектору держави (23-29.04.2012)

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

50

№03893/08-03 №372
Постанова
від 16.05.12 від 09.04.2012 Про затвердження Порядку та умов надання у
2012 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на придбання медичного
автотранспорту та обладнання для закладів
охорони здоров`я

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

51

№03894/08-09 №18891/1/1-12
Доручення
від 16.05.12 від 10.05.2012 (М.Азаров) Про заходи з вшанування пам`яті
жертв політичних репресій

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

52

№03895/08-09 №17147/1/1-12

Питання соціально-економічного
розвитку

від 16.05.12

Доручення

від 14.05.2012 (В.Хорошковський) Про доопрацювання
показників оцінки діяльності Ради міністрів АР
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій

53

№03896/08-09 №19446/1/1-12
Доручення
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
від 16.05.12 від 14.05.2012 (М.Азаров) Про зміни до Порядку покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

54

№03938/08-04 №20115/0/1-12
Протокол селекторної
наради
від 17.05.12 від 14.05.2012 (М.Азаров)
Протокол селекторної наради від
05.05.2012 з питань контролю екологічної
безпеки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

55

№03939/08-09 №19238/1/1-12
Доручення
від 17.05.12 від 15.05.2012 (Ю.Аністратенко) Про приватизацію
незавершеного будівництва об`єкту - школи у
селі Лозуватка

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

5

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

56

№03940/08-09 №16633/31/1-10
Доручення
від 17.05.12 від 14.05.2012 (В.Хорошковський) Про технічну
інвентаризацію захисних споруд цивільного
захисту (цивільної оборони)

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

57

№03941/08-09 №16005/1/1-12
Доручення
від 17.05.12 від 15.05.2012 План організації підготовки актів, необхідних
для забезпечення реалізації Закону України
"Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні"

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

58

№03975/08-03 №274-р
Розпорядження
від 18.05.12 від 19.03.2012 Про затвердження плану заходів з підготовки та
відзначення у 2012 році 70-річчя від дня
створення підпільної молодіжної організації
"Молода гвардія"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

59

№03976/08-04 №20390/0/1-12
Протокол
від 18.05.12 від 16.05.2012 (В.Хорошковський) Про засідання української
частини Міжурядової українсько-білоруської
змішаної комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

60

№03977/08-09 №14941/39/1-12

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

від 18.05.12
61

62

від 16.05.2012 (С.Тігіпко) Про фінансування енергоефективних
проектів

№03978/08-09 №20139/1/1-12
від 18.05.12

Доручення

від 17.05.2012 (М.Азаров) Про відзначення Дня пам`яті жертв
політичних репресій

№03979/08-09 №11497/3/1-12
від 18.05.12

Доручення

Доручення

від 16.05.2012 (Ю.Аністратенко) Про державний контроль у
сфері надання послуг з водопостачання та
водовідведення

63

№03980/08-09 №17560/1/1-12
Доручення
від 18.05.12 від 16.05.2012 (Ю.Аністратенко) Про перепідготовку
працівників Державної санепідемслужби
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Охорона здоров'я

Міністерство аграрної політики та продовольства
64

№03956/08-23 №37-13-1-11/8301
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 Про завершення весняно-польових робіт

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
№03862/08-19 №2822-07/17295-0 Лист
від 15.05.12 від 08.05.2012 Про утворення робочої групи з розроблення
програми подолання депресивності територій
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
65

66

№03972/08-37 №01/16-0549
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 Про нагородження Носулька В.Д.

Питання соціально-економічного
розвитку

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Міністерство закордонних справ
67

№03927/08-33 №51/14-243/1-228
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про проведення торгів за проектами МФО

Питання інформаційних технологій

Міністерство інфраструктури
6

№
п/п
68

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№03869/08-22 №2173/18/14-12
Лист
від 15.05.12 від 08.05.2012 Про реалізацію державної політики в
транспортно-дорожньому комплексі

69

№03871/08-22 №2172/18/14-12
Лист
від 15.05.12 від 08.05.2012 Про створення належних умов для доступу
людей з інвалідністю до об`єктів
транспрортно-дорожної, туристичної
інфраструктури та поштового зв`язку
Міністерство надзвичайних ситуацій
70

№03866/08-34 №03-4418/161
Лист
від 15.05.12 від 10.05.2012 СЕМІНАР 30.05.2012
Про участь у семінарі

71

№03867/08-34 №03-4479/162
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 Про підготовку матеріалів до засідання
Держкомісії з питань ТЕБ та НС
Міністерство охорони здоров'я
72

№03856/08-28 №02-05-17/394

Лист

Тематика

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Охорона здоров'я

від 15.05.12

від 11.05.2012 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
17-18.05.2012
Про участь у конференції
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
73

№03825/08-22 №7/10-7726
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про організацію заходів з реалізації
Загальнодержавної програми передачі
гуртожитків з державної власності у комунальну

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

74

№03826/08-43 №7/13-7684
Лист
від 14.05.12 від 10.05.2012 Про погодження проекту Указу Президента
України "Про План заходів, спрямованих на
реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні"

Питання організаційної роботи

75

№03829/08-24 №7/11/7735
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про стан виконання Загальнодержавної
програми реформування і розвитку ЖКГ на
2009-2014 роки

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

76

№03832/08-24 №
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 Про поширення на офіційних веб-ресурсах
банеру комунікативного майданчику

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

77

№03852/08-24 №7/21-7664
Лист
від 15.05.12 від 10.05.2012 Про підготовку пляжів для масового відпочинку

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

78

№03902/08-34 №7/21-7919
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про ускладнення погодних умов

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

79

№03926/08-24 №7/14-7770
Лист
від 16.05.12 від 11.05.2012 Про оновлення містобудівної документації

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

7

№
п/п
80

Адресат
номер, дата

№03929/08-22 №7/11-7734
від 16.05.12

81

83

Лист

Лист

від 15.05.2012 Про надання інформації щодо формування
регіональних рад з питань створення та
забезпечення функціонування ОСББ

№03994/08-24 №7/6-8108
від 18.05.12

Вид документа
короткий зміст

від 11.05.2012 Про надання інформації щодо виконання
Галузевої програми енергоефективності та
енергозбереження у ЖКГ

№03947/08-24 №7/10-7931
від 17.05.12

82

Номер, дата
адресата

Лист

від 17.05.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 24.05.2012
Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий
період 2012/13 року

№04002/08-24 №7/17-8123

Лист

від 18.05.12

від 17.05.2012 Про виконання Протоколу наради з обговорення
питань щодо стану реалізації соціальних
ініціатив Президента України
Міністерство соціальної політики
84

№03889/08-30 №245/0/15-12/57
Лист
від 15.05.12 від 07.05.2012 Про внесення інформації в ЄІАС "Діти"

Тематика
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання усиновлення та дітей-сиріт

Міністерство фінансів
85

№03827/08-20 №31-05040-14-21/
Лист
від 14.05.12 від 04.05.2012 Про забезпечення ефективного і цільового
використання коштів

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

86

№03949/08-20 №31-05040-14-21/
Лист
від 17.05.12 від 11.05.2012 Про лімітну довідку плану асигнувань
загального фонду

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
87

№03983/08-20 №01-2775/38
Лист
від 18.05.12 від 16.05.2012 Про виділення коштів у 2012 році з обласного
фонду навколишнього природного середовища

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Дніпрорудненський міськвиконком
88

№03834/08-24 №09/29-540
Лист
від 14.05.12 від 08.05.2012 Про призначення розпорядника коштів по
об`єкту
Запорізький міськвиконком

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

89

№03888/08-20 №06306/03-18
Лист
від 15.05.12 від 14.05.2012 Про обсяги фінансування відселення сімей
військовослужбовців

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

90

№03890/08-24 №01-35/01286
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 Про уточнення назви об`єкту

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

91

№03965/08-32 №01-21/01297
Лист
від 17.05.12 від 15.05.2012 Про надання копій документів щодо визначення
міської межі

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

92

№03981/08-22 №08-24/01314
Лист
від 18.05.12 від 16.05.2012 Про вирішення конфліктної ситуації з
автоперевізниками

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

93

№03987/08-20 №01-19/01311
Лист
від 18.05.12 від 16.05.2012 Про виділення субвенції з державного бюджету

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
94

№03814/08-17 №61-р
Розпорядження
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про внесення змін до розпорядження голови
обласної ради від 20.06.2011 №93-р "Про
створення Регіональної дорадчої ради
Національного конгресу місцевого
самоврядування України в Запорізькій області"
(зі змінами та доповненнями)

Питання організаційної роботи

95

№03842/08-17 №01-26/0455
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 Про засідання Регіональної дорадчої ради
Національного конгресу місцевого
самоврядування України в Запорізькій області

Питання організаційної роботи

96

№03860/08-17 №1457/01-11
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 Про виділення коштів з обласного бюджету

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

97

№03865/08-17 №01-26/0459
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 Про участь у Спартакіаді 21-26.05.2012 Івакіна
В.М.
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

№03828/08-41 №1341
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ЗАПОРІЗЬКОГО
ГАРНІЗОНУ
Про передачу автомобільної техніки управлінню
освіти облдержадміністрації
ВАТ "Дніпроспецсталь"
98

99

№03820/08-37 №125-61
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про нагородження Богданова С.П. (інші)

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту

Правові питання

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ВАТ "Запоріжгаз"
100

№03973/08-22 №15/3239
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 Про припинення газопостачання Концерну
"Міські теплові мережі"

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

9

№
п/п
101

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№04004/08-22 №15/3258

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 18.05.12

від 18.05.2012 Про погашення заборгованості за спожитий
природний газ Концерном "Міські теплові
мережі"
ВАТ "Запоріжжяобленерго"
№03919/08-22 №007-41/3433
Лист
від 16.05.12 від 16.05.2012 Про узгодження прогнозного балансу
споживання електроенергії та потужності на
червень 2012 року
ВАТ "Запоріжтрансформатор"

Тематика
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

102

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

103

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

№03847/08-21 №1/11-913
Лист
від 15.05.12 від 20.04.2012 Про проведення інвентаризації державного
майна, яке не увійшло до статутного фонду під
час корпоратизації
ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
104

№03971/08-37 №13/420
Лист
від 17.05.12 від 16.05.2012 Про нагородження Дриги А.О. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Завод "Іскра"
105

№03810/08-22 №113/82
Лист
від 14.05.12 від 08.05.2012 Про надання фінансової допомоги

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
106

№03823/08-22 №85
Лист
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 14.05.12 від 14.05.2012 ТОВ "МП "ПМК"
Про обстеження земельної ділянки підприємства транспорт і зв'язок

107

№03843/08-22 №15/05/2
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ТОВ "МИРОН"
Про обстеження промислового майданчика

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

108

№03849/08-22 №15-1
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ТОВ "ІНТЕРСТАЛЬ МЦ"
Про обстеження промислового майданчика

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

109

№03850/08-22 №58
Лист
від 15.05.12 від 03.05.2012 ФОП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про перевезення пасажирів

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

110

№03851/08-22 №80
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ПАТ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про затвердження паспортів на перевезення
пасажирів

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

111

№03861/08-20 №94
Лист
від 15.05.12 від 10.05.2012 ПАТ "ВТФ "СЕЛЕНА"
Про повернення ПДВ

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

112

№03883/08-22 №69
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про перевезення пасажирів

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

10

№
п/п
113

Адресат
номер, дата

№03943/08-22 №135
від 17.05.12

114

116

117

Лист

Лист

Лист

від 16.05.2012 ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про погодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

№03955/08-22 №370/05
від 17.05.12

Лист

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 16.05.2012 ПП ЛЄДОВСЬКА
Про погодження паспорту автобусного маршруту транспорт і зв'язок
на перевезення пасажирів

№03946/08-22 №15
від 17.05.12

Тематика

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 16.05.2012 ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про погодження паспорту автобусного маршруту транспорт і зв'язок
на перевезення пасажирів

№03945/08-22 №12
від 17.05.12

Вид документа
короткий зміст

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 16.05.2012 ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про погодження паспорту автобусного маршруту транспорт і зв'язок
на перевезення пасажирів

№03944/08-22 №34
від 17.05.12

115

Номер, дата
адресата

Лист

від 17.05.2012 ПАТ "БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ"
Про виділення кредиту

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Інші кореспонденти
118

№03833/08-28 №79
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВБО
"ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЖВ"
Про участь у прес-конференції

Охорона здоров'я

119

№03846/08-34 №329/15.05
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про надання допомоги у ліквідації НС

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

120

№03854/08-25 №13-вих
Лист
від 15.05.12 від 10.05.2012 РЕГІОНАЛЬНА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ
Про проблемні питання, що виникають у
підприємців області

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

121

№03912/08-44 №231/1933
Лист
від 16.05.12 від 14.05.2012 БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
КРУГЛИЙ СТІЛ 17.05.2012
Про участь у круглому столі

Питання мобіліцаційної та
оборонної роботи, робота митниць

122

№03954/08-32 №б/н
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 ПП "ЛОТ-1"
Про надання дозволу на складання
експертно-грошової оцінки щодо викупу
земельних ділянок

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

123

№03969/08-20 №2
Лист
від 17.05.12 від 16.05.2012 ПРОФКОМ ПАТ "ВТФ "СЕЛЕНА"
ПРО ПОВЕРНЕННЯ

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

11

№
п/п
124

Адресат
номер, дата

№03999/08-46 №207/01-11
від 18.05.12

125

Номер, дата
адресата
Лист

від 11.05.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ РЕГІОН.УПР. ДСФУ
"ДЕРЖФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ
ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ"
Про надання інформації щодо кандидатів у
позичальники

№04005/08-22 №05/294
від 18.05.12

Вид документа
короткий зміст

Лист

від 16.05.2012 УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ"ЯЗКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ
МІСЬКРАДИ
Про ситуацію навколо будівлі міськСЕС

Тематика
Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Інші підприємства
126

№03916/08-21 №1035
Лист
від 16.05.12 від 16.05.2012 ДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про прискорення приватизації підприємства

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

Інші транспортні організації
127

№03914/08-22 №16/5/2
від 16.05.12

Лист

від 16.05.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про пасажирські перевезення

128

№03966/08-22 №56/05
Лист
від 17.05.12 від 15.05.2012 ПП "ТРАНСАГРО"
Про транспортне обслуговування
КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат"
129

№03830/08-37 №09/24-1893
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про нагородження Шкуріна Б.М.

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Обласний військовий комісаріат
№03996/08-27 №597
Лист
від 18.05.12 від 18.05.2012 Про надання представника для проведення
Уроку мужності
Облводгосп
130

131

№03907/08-37 №03/1189
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про нагородження Напханюка О.В.

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Облпрокуратура
132

№03920/08-41 №07/1-1583/2вихПодання
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про усунення порушень вимог Законів України
"Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про
інвестиційну діяльність", "Про режим
іноземного інвестування", причин цих порушень
і умов, що їм сприяють
Облпрофрада

Правові питання

133

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

№03841/08-35 №01-19/146
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 Про стан умов праці, профзахворюванності та
травматизму
ОКП "Запоріжжяводоканал"
134

№03844/08-24 №08/501
Лист
від 15.05.12 від 07.05.2012 Про вирішення конфліктної ситуації

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Партії та громадські об'єднання
12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

135

№03790/08-29 №б/н
Лист
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
від 14.05.12 від 10.05.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛОБ"ЄДНАННЯ ВОІ
"СОЮЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"
ЗАПРОШЕННЯ НА УРОЧИСТОСТІ З
НАГОДИ ДНЯ МАТЕРІ 15.05.2012

136

№03836/08-27 №05/12
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 ЗОО ВУТ "ПРОСВІТА"
Про надання фінансової допомоги

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

137

№03837/08-27 №05/11
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 ЗОО ВУТ "ПРОСВІТА"
Про участь у фестивалі сільських дитячих
хорових колективів 19.05.2012

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

138

№03839/08-27 №17-ГК
Лист
від 14.05.12 від 10.05.2012 СПІЛКА КОЗАКІВ УКРАЇНИ ВІЙСЬКО
ЗАПОРОЗЬКЕ
Про участь у Тризні по загиблим козакам всіх
часів 02.06.2012

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

139

№03932/08-32 №48-ГСК

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

від 16.05.12

140

141

від 15.05.2012 СПІЛКА КОЗАКІВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ
УКРАЇНИ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про виділення автобуса 25.06.2012

№03962/08-27 №27
від 17.05.12

Лист

від 14.05.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ
КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА
"СПАС"
Про проведення 19.05.2012 фестивалю
козацьких бойових мистецтв

№03963/08-27 №25
від 17.05.12

Лист

Лист

від 14.05.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ
КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА
"СПАС"
Про проведення 19.05.2012 фестивалю
козацьких бойових мистецтв

№04000/08-32 №45
Лист
від 18.05.12 від 16.05.2012 ГО "ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ"
Про ситуацію з бездомними тваринами у місті
Підприємства комунальної служби

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

142

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

143

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№03891/08-18 №371
Лист
від 16.05.12 від 14.05.2012 ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про діяльність підприємства
Річковий порт
144

№03936/08-32 №13-13/62
від 16.05.12

Лист

від 16.05.2012 Про проведення робіт по видобутку піска

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Установи культури
№03964/08-34 №333
Лист
від 17.05.12 від 16.05.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації
Установи охорони здоров'я
145

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

146

№03918/08-28 №3939
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІСНА
ЛІКАРНЯ"
Про придбання медичного обладнання
Учбові заклади
147

Тематика

Охорона здоров'я

№03813/08-28 №5/873
Лист
Освіта і наука
від 14.05.12 від 11.05.2012 ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
Про урочисті заходи з нагоди вручення дипломів
випускникам ЗДІА

148

№03995/08-37 №996
Лист
від 18.05.12 від 10.05.2012 КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Монаєнка А.О.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Адміністрація Президента України
149

№03789/08-15 №03-01/1206
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 (І.Акімова) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 15.05.2012
Про реалізацію національного проекту "Вчасна
допомога"

Охорона здоров'я

150

№03804/08-15 №02-01/1005

Питання організаційної роботи

від 14.05.12

151

152

154

Лист

Лист

від 14.05.2012 (С.Скубашевський) Про звернення голови ГО
"По захисту прав тварин "Дай лапу, друг"
І.І.Дідури щодо проблем безпритульних тварин

№03899/08-15 №04-01/374
Лист
від 16.05.12 від 14.05.2012 (С.Скубашевський) Про звернення голови ГО
"Діти війни та люди похилого віку"
В.О.Старкова щодо відновлення права на
повернення майна та документації об`єднання

155

№03982/08-15 №б/н
Протокольне рішення
від 18.05.12 від 15.05.2012 (І.Акімова) Про результати селекторної наради
щодо реалізації Національного проекту "Вчасна
допомога" у рамках Комітету з економічних
реформ
Президент України
156

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання організаційної роботи

від 14.05.2012 (І.Акімова) Про зняття з контролю статті 2
Указу Президента України від 06.02.2007 №
77/2007 та доручення Президента України від
29.03.2005 № 1-1/180

№03898/08-15 №04-01/376
від 16.05.12

Лист

від 15.05.2012 (С.Льовочкін) Про відзначення Дня пам`яті
жертв політичних репресій

№03897/08-15 №03-01/1212
від 16.05.12

153

від 10.05.2012 (С.Льовочкін) Про зняття з контролю виконання
завдань, визначених актами і дорученнями
Президента України

№03887/08-15 №02-01/1028
від 17.05.12

Лист

№03803/08-02 №303/2012
Указ
від 14.05.12 від 08.05.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня Перемоги

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Питання забезпечення законності,
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян

Питання соціально-економічного
розвитку

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

157

№03974/08-02 №316/2012
Указ
від 18.05.12 від 16.05.2012 Про зміни у складі Координаційної ради з
питань підготовки та відзначення 200-річчя від
дня народження Т.Г.Шевченка
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Тематика

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Бердянська райдержадміністрація
158

№03873/08-22 №556/01
від 15.05.12 від

Лист
Про пасажирські перевезення

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Василівська райдержадміністрація
159

№03968/08-36 №01-46/857
Лист
від 17.05.12 від 14.05.2012 Про надання роз`яснення щодо призначення
Ільїної Л.Є.

Питання кадрової роботи та
державної служби

160

№03998/08-22 №01-30/834
Лист
від 18.05.12 від 08.05.2012 Про внесення змін до Переліку об`єктів

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Заводська райадміністрація
161

№03917/08-37 №01-11/450
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про нагородження Осіпова М.Я. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізька райдержадміністрація
162

№02928/08-20 №01-09/0681
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про визначення головного розпорядника коштів

163

№03905/08-20 №01-15/0650
Лист
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
від 16.05.12 від 14.05.2012 Про погашення заборгованості з виплати
заробітної плати та сплати податків до бюджетів індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

164

№03933/08-45 №01-07/0644
від 16.05.12

165

Питання організаційної роботи

від 11.05.2012 Про скасування розпоряджень голови
райдержадміністрації, прийнятих з порушенням
вимог чинного земельного законодавства

№03992/08-24 №01-11/0694
від 18.05.12

Лист

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Лист

від 17.05.2012 Про внесення змін до Переліку об`єктів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
166

№03970/08-20 №01-01-13/0977
Лист
від 17.05.12 від 15.05.2012 Про виділення коштів

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Новомиколаївська райдержадміністрація
167

№03817/08-26 №02/551
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про придбання навчально-комп`ютерного
комплексу

Освіта і наука

15

№
п/п
168

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№03821/08-37 №01-33/1441

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 14.05.12

від 03.05.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Шулімовій Н.Б.
Оріхівська райдержадміністрація
169

№03993/08-22 №01-10/775
Лист
від 18.05.12 від 17.05.2012 Про внесення змін до Переліку об`єктів

Тематика
Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Приморська райдержадміністрація
170

№03960/08-22 №01-24/634
від 17.05.12

171

Лист

від 10.05.2012 Про внесення змін до Переліку об`єктів

№03984/08-20 №01-20/677
Лист
від 18.05.12 від 17.05.2012 Про виділення коштів

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Розівська райдержадміністрація
172

№03818/08-36 №01-12/0301
Лист
від 14.05.12 від 07.05.2012 Про встановлення надбавки за високі
досягнення у праці

Питання кадрової роботи та
державної служби

173

№03903/08-37 №01-07/0330
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про нагородження Чайки О.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Токмацька райдержадміністрація
174

№03885/08-37 №61-35/0475
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 Про нагородження Смердова В.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

175

№03886/08-37 №61-35/0479
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 Про нагородження Савченка М.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

176

№03931/08-20 №61-35/0456
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про кошторис на 2012 рік

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Чернігівська райдержадміністрація
177

№03822/08-37 №01-11/0436
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про нагородження Мустафаєва С.Д.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
178

№03884/08-24 №01-19/279
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 ЛЮЦЕРНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про ремонт автодороги

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

179

№03958/08-22 №319
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО Р-НУ
Про передачу частини автомобільної дороги

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

16

№
п/п
180

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№03997/08-22 №626

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 18.05.12

від 16.05.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про погашення заборгованості за використаний
природний газ приміщення Відділу поштового
зв`язку с. Семенівка
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Тематика
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області
181

№03835/08-20 №11-04/44-3884
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про направлення копії Протоколу про
порушення бюджетного законодавства

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

182

№03848/08-20 №09.2-04.1/136-39 Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 Про направлення розпорядження про зупинення
операцій з бюджетними коштами

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

183

№03906/08-20 №03-46/263-972
Лист
від 16.05.12 від 11.05.2012 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У
ВІЛЬНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
Про надання копії протоколу про порушення
бюджетного законодавства

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

184

№03908/08-20 №07-04/370-3892
Лист
від 16.05.12 від 11.05.2012 Про стан використання субвенцій у 2012 році

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

185

№03967/08-20 №03-04.4/221-772
Лист
від 17.05.12 від 14.05.2012 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА У
ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ
Про надання копії протоколу щодо порушення
бюджетного законодавства

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

186

№03991/08-20 №09.2-04.1/142-40 Лист
від 18.05.12 від 17.05.2012 Про направлення розпорядження про зупинення
операцій з бюджетними коштами

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Головне управління юстиції
№03845/08-45 №2971/03/6
Лист
від 15.05.12 від 15.05.2012 Про проведення засідання обласної міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової
освіти населення
Державна податкова адміністрація
187

188

№03806/08-20 №175/9/19-012
Лист
від 14.05.12 від 08.05.2012 Про проведення засідання робочої групи

Питання організаційної роботи

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Інспекція праці у Запорізькій області
17

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

189

№03985/08-35 №796
Лист
Питання соціального захисту,
від 18.05.12 від 17.05.2012 Про роботу територіальної державної інспекції з зайнятості населення, праці та
питань праці у Запорізькій області з 10 квітня по заробітної плати
10 травня 2012 р.

190

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

191

Правові питання

№03988/08-35 №764
Лист
від 18.05.12 від 16.05.2012 Про роботу територіальної державної інспекції з
питань праці у Запорізькій області за
січень-квітень 2012 року
Управління внутрішніх справ
№03863/08-41 №13/729
Лист
від 15.05.12 від 10.05.2012 Про залучення волонтерів, які володіють
іноземними мовами в роботі чергових частин
міськрайлінорганів
Управління державної служби Головдержслужби України
192

№03819/08-37 №199/ТО0810-12
від 14.05.12

193

Лист

від 11.05.2012 Про підсумки проведення Спартакіади серед
збірних команд державних службовців
Запорізької області

№03864/08-36 №200/ТО0810-12
Лист
від 15.05.12 від 14.05.2012 Про надання інформації щодо держслужбовців,
які планують вступ до вищих навчальних
закладів

194

№03934/08-36 №206ТО0810-12
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про підвищення кваліфікації у сфері
європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва у 2013 році
Управління держдепартаменту з питань виконання покарань
195

№03922/08-41 №1/11-1314
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про проведення 24.05.2012 наради

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання кадрової роботи та
державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

Правові питання

Управління екології та природних ресурсів в області
№03811/08-32 №558/07
Лист
від 14.05.12 від 10.05.2012 Про розгляд та затвердження лімітів на
утворення та розміщення відходів на 2012 рік
Управління у справах захисту прав споживачів
196

197

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№03935/08-25 №525-05
Лист
від 16.05.12 від 14.05.2012 Про результати засідання "Круглого столу"

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

№03990/08-25 №524-05
Лист
від 18.05.12 від 15.05.2012 Про роботу Інспекції з питань захисту прав
споживачів
УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

198

Головне управління праці та соціального захисту населення
199

№03904/08-36 №01-к-29
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про присвоєння рангу державного службовця
Панкратову В.П.

Питання кадрової роботи та
державної служби

200

№03930/08-36 №01-к/2464/01-02
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про перенесення терміну проведення навчання

Питання кадрової роботи та
державної служби

Головне фінансове управління
18

№
п/п
201

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№03957/08-20 №05-19/1168
Лист
від 17.05.12 від 17.05.2012 Про бюджетний запит на 2013 рік по КПКВК
7781010

Тематика

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Центр підвищення кваліфікації державних службовців,
керівників підприємств, установ й організацій
202

№03838/08-36 №263/03-17
Лист
від 14.05.12 від 14.05.2012 Про участь у проведенні навчання

Питання кадрової роботи та
державної служби

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

203

№03824/08-29 №4.5/2886
Лист
від 14.05.12 від 08.05.2012 ДЕРЖМОЛОДЬСПОРТ
Про проект Концепції Державної програми
розвитку баскетболу в Україні на 2012-2015
роки

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту

204

№03950/08-29 №7/2963
Лист
від 17.05.12 від 11.05.2012 ДЕРЖМОЛОДЬСПОРТ
Про надання інформації щодо виконання плану
заходів з підготовки спортивних споруд до
роботи в весняно-літній період 2012 року

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту

№03986/08-36 №33-7-5/2249
Лист
від 18.05.12 від 14.05.2012 ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Про погодження призначення Стародумова С.О.
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
205

206

№03809/08-36 №40-12-3181
Лист
від 14.05.12 від 07.05.2012 Про погодження призначення Медведєва В.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державна служба України з контролю за наркотиками
207

№03989/08-36 №01/01-4007
Лист
від 18.05.12 від 14.05.2012 Про погодження призначення Борисова С.С.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державна фінансова інспекція України
208

№03807/08-20 №08-14/829
Лист
від 14.05.12 від 08.05.2012 Про ревізію місцевих бюджетів
21.05-29.06.2012

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Державне агентство водних ресурсів України
209

№03874/08-24 №2319/3/11-12
Лист
від 15.05.12 від 10.05.2012 Про забезпечення водними ресурсами

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
210

№03876/08-22 №90-01/13/5-12
Лист
від 15.05.12 від 07.05.2012 Про проведення енергетичних аудитів

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України
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№03808/08-36 №1/06-1-308
Лист
від 14.05.12 від 07.05.2012 Про погодження звільнення Тодоришина П.Г.

Питання кадрової роботи та
державної служби

212

№03868/08-26 №1/04-3-958
Лист
від 15.05.12 від 11.05.2012 КРУГЛИЙ СТІЛ 25.05.2012
Про участь у круглому столі

Освіта і наука

213

№03872/08-47 №1/06-1-306
Лист
від 15.05.12 від 07.05.2012 МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
КОНГРЕС 06-08.06.2012
Про участь у Конгресі
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
214

Питання інформаційних технологій

№03870/08-27 №2336/27/4
Лист
від 15.05.12 від 10.05.2012 Про висвітлення в ЗМІ заходів з відзначення
16-ї річниці Конституції України

215

№03913/08-27 №2415/27/4
Лист
від 16.05.12 від 15.05.2012 Про запровадження рубрик які сприятимуть
веденню соціального діалогу
Національне агентство України з питань державної служби

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№03942/08-36 №98/96/22-12
Лист
від 17.05.12 від 11.05.2012 Про надання інформації щодо працівників, які
потребують підвищення кваліфікації у сфері
європейської інтеграції та євроатлантичного
співробітництва
Рада національної безпеки і оборони України

Питання кадрової роботи та
державної служби

216

217

№03805/08-22 №430/31-9/8-2
Лист
від 14.05.12 від 11.05.2012 Про проблемні питання функціонування
підприємств

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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