Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 21.05.2012 по 25.05.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Ф20-КА

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Депутати Верховної Ради України
1
№08-22/1321 від 22.05.2012 Про покращення соціально-побутового, медичного Питання соціального захисту,
та пенсійного обслуговування дітей війни
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми
2
№08-33/1343 від 23.05.2012 Про участь у компоненті Проекту з
енергоефективності

Інші кореспонденти
3
№08-22/1354 від 24.05.2012 ДП " Одеська залізниця"
Про обстеження залізничних переїздів

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
4
№08-45/1344 від 23.05.2012 Про заміну документів
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
5
№08-19/1349 від 24.05.2012 Про участь у нараді 25.05.2012 заступника
Міністра економічного розвитку і торгівлі
України Бандурова В.В.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
6
№08-24/1337 від 23.05.2012 Про водопостачання м. Бердянськ питною водою
необхідної якості

Питання організаційної роботи

Питання соціально-економічного
розвитку

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
7
№08-30/1306 від 21.05.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
Питання усиновлення та дітей-сиріт
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
8
№08-30/1329 від 22.05.2012 Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Питання усиновлення та дітей-сиріт
Стрижак С.В. та Стрижак І.М.
9
№08-30/1351 від 24.05.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
Питання релігії та національностей
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
Міністерство фінансів
10
№08-20/1360 від 25.05.2012 Про затвердження паспорта бюджетної програми
за КПКВК 7781800 на 2012рік

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

№
п/п
11

Адресат, номер, дата
№08-20/1356

Короткий зміст

від 25.05.2012 Про участі у семінарі в м. Бердянськ

Бердянський міськвиконком
12
№08-35/1346 від 24.05.2012 Про заборгованість по заробітній платі

Запорізький міськвиконком
13
№08-22/1330 від 22.05.2012 Про встановлення тарифу на автобуси в
звичайному режимі руху
14

№08-24/1340

від 23.05.2012 Про розробку проектної документації

15

№08-50/1338

16

№08-28/1365

від 23.05.2012 Про виготовлення та розміщення інформаційних
носіїв
від 25.05.2012 Про реалізацію Національного проекту "Нове
життя"

Тематика
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Питання організаційної роботи
Охорона здоров'я

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
17
№08-24/1324 від 22.05.2012 Про розгляд звернення Дудки С.І.
18

№08-24/1327

від 22.05.2012 Про розрахунки за спожитий Концерном "Міські
теплові мережі" природний газ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
19
№08-20/1304

20

№08-24/1325

21

№08-28/1366

від 21.05.2012 Про надання звіту про виконання обласного
бюджету за 1 квартал 2012 року

від 22.05.2012 Про водопостачання смт Кушугум Запорізького
району
від 25.05.2012 Про приміщення жіночої консультації КУ
"Міський пологовий будинок №5" м.Запоріжжя

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Охорона здоров'я

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки
22
№08-24/1334

від 22.05.2012 Про участь в реалізації соціальних ініціатив
Президента України

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
23
№08-21/1307 від 21.05.2012 Про облік об`єктів електропостачання

ВАТ "Запоріжтрансформатор"
24
№08-21/1308 від 21.05.2012 Про упорядкування обліку об`єктів державної
власності

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
25
№08-27/1357 від 25.05.2012 Про сприяння у відправленні інформаційних носіїв Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
2

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Інші кореспонденти
26
№08-23/1325 від 21.05.2012 ЗОПО Всеукраїнської профспілки працівників
харчової, переробної промисловості та суміжних
галузей
Про колективне звернення
27
№08-33/1313 від 21.05.2012 Філія ДП "Укрдержбудінвестекспертиза" в
Запорізькій обл.
Про невідкладну допомогу в реалізації
міжнародного Проекту
Науково-дослідні, проектні інститути та організації
28
№08-21/1309 від 21.05.2012 ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект"
Про облік об`єктів державної власності

Редакції газет
29
№08-27/1363

від 25.05.2012 ГАЗЕТА "МИГ"
Про публікацію в газеті "МИГ"

Тематика

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
30

№08-19/1312

31

№08-29/1303

32

№08-35/1336

33

№08-45/1333

34

№08-29/1323

від 21.05.2012 Про об`єкти соціально-побутового та культурного
призначення
від 21.05.2012 Про проведення урочистого засідання
Координаційної ради 23.05.2012
від 22.05.2012 Про надання інформації щодо покращення
ситуації на ринку праці та скорочення масштабів
безробіття
від 22.05.2012 Про заходи щодо забезпечення виконання
доручень голови ОДА
від 22.05.2012 Про перенесення засідання координаційної ради

35

№08-24/1328

від 22.05.2012 Про моніторинг стану очисних споруд

36

№08-24/1331

від 22.05.2012 Про надання інформації щодо виконання другого
етапу Регіональної програми

Питання соціально-економічного
розвитку
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання організаційної роботи
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Великобілозерська райдержадміністрація
37
№08-36/1320 від 22.05.2012 Про погодження звільнення Литвиненко В.Ф.
38

№08-20/1347

Питання кадрової роботи та
державної служби
від 24.05.2012 Про зміни асигнувань за КПКВК 7781010 на 2012 Фінансування, затвердження і
рік
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо

Мелітопольська райдержадміністрація
39
№08-50/1364 від 25.05.2012 Про результати перевірки
Пологівська райдержадміністрація
40
№08-24/1341 від 23.05.2012 Про перебої з водопостачанням в м. Пологи
Управління райдержадміністрацій, райадміністрацій
41
№08-29/1350 від 24.05.2012 Про покращення надання соціальних послуг
найуразливішим верствам населення
42
№08-50/1352 від 24.05.2012 Про надання пропозицій щодо обновлення
переліку споживачів екологічної броні
електропостачання

Питання організаційної роботи

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Питання інформаційних технологій

3

№
п/п
43

№08-20/1361

від 25.05.2012 Про резерви наповнення дохідної частини
місцевих бюджетів

44

№08-27/1358

від 25.05.2012 Про розміщення інформаційних носіїв

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Тематика
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління статистики
45
№08-21/1311 від 21.05.2012 Про упорядкування обліку юридичної особи

Державна податкова адміністрація
46
№08-21/1310 від 21.05.2012 ДПІ у Орджонікідзевському р-ні
Про упорядкування обліку юридичних осіб

Інші територіальні обласні органи
47
№08-32/1362 від 25.05.2012 Про розгляд звернення жителів долинської
сільської ради
Управління внутрішніх справ
48
№08-22/1322 від 22.05.2012 Про адміністративне правопорушення

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього
природного середовища
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
49

№08-20/1359

від 25.05.2012 Про виконання державного бюджету за 1 квартал
2012 року

Головне фінансове управління
50
№08-50/1342 від 23.05.2012 Про порушення виконавської дисципліни

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

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
51
№08-39/1339 від 23.05.2012 Про повернення засобів доступу до бази даних
Рєєтру

Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна інспекція техногенної безпеки України
52
№08-36/1332 від 22.05.2012 Про погодження призначення Юдицького Ф.Л.
Державне агентство екологічних інвестицій України
53
№08-32/1316 від 21.05.2012 Про надання на розгляд проектів цільових
(зелених) інвестицій

Питання кадрової роботи та
державної служби
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього
природного середовища

Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України

4

№
п/п
54

Адресат, номер, дата
№08-24/1326

Короткий зміст

Тематика

від 22.05.2012 Про участь у національному проекті "Якісна вода" Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

5

