Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 18.06.12 по 22.06.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
1

№04919/08-01 №4866-VI
Закон України
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення зміни до додатку № 7 до Закону
України "Про Державний бюджет України на
2012 рік"

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

2

№04920/08-01 №4867-VI

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

від 18.06.12

Закон України

від 24.05.2012 Про схвалення рішення Президента України про
допуск підрозділів збройних сил інших держав
на територію України у 2012 році для участі у
багатонаціональних військових навчаннях

3

№04921/08-01 №4837-VI
Закон України
Правові питання
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та
Кримінального кодексу України щодо посилення
відповідальності за порушення вимог
законодавства про охорону праці та охорону
надр

4

№04922/08-01 №4836-VI
Закон України
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про затвердження Загальнодержавної цільової
середовища
програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
на період до 2021 року

5

№04923/08-01 №4828-VI
Закон України
від 18.06.12 від 23.05.2012 Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом
Французької Республіки про спільне
виробництво фільмів

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

6

№04924/08-01 №4827-VI
Закон України
від 18.06.12 від 23.05.2012 Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом
Республіки Кіпр про міжнародні автомобільні
перевезення

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

7

№04925/08-01 №4779-VI
Закон України
від 18.06.12 від 17.05.2012 Про внесення зміни до Закону України "Про
доступ до судових рішень" щодо усунення
прогалин, які перешкоджають доступу до
інформації стосовно судових рішень

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

8

№04926/08-01 №4769-VI
Закон України
Ринкові відносини і реформування в
АПК
від 18.06.12 від 17.05.2012 Про внесення змін до статті 7 Закону України
"Про пестициди і агрохімікати" щодо
упорядкування надання адміністративних послуг

9

№04927/08-01 №4851-VI
від 18.06.12

Закон України

від 24.05.2012 Про особливості здійснення закупівель в
окремих сферах господарської діяльності

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10

№04928/08-01 №4847-VI
Закон України
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення права особи на
перегляд судових рішень

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

11

№04929/08-01 №4844-VI
Закон України
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення окремих положень про
обмеження місць куріння тютюнових виробів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

12

№04930/08-01 №4841-VI
Закон України
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо убезпечення пенсійних активів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

13

№04931/08-01 №4839-VI
Закон України
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо взяття на облік юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців

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

14

№04932/08-01 №4838-VI
Закон України
Правові питання
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення зміни до статті 292 Кримінального
кодексу України щодо посилення
відповідальності за втручання в роботу об"єктів
трубопровідного транспорту

15

№04933/08-01 №4807-VI
від 18.06.12

16

від 22.05.2012 Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про здійснення державних закупівель" щодо
закупівель товарів підприємствами
літакобудівної промисловості

№04934/08-01 №4795-VI
від 18.06.12

Закон України

Закон України

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Охорона здоров'я

від 22.05.2012 Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про психіатричну допомогу"

17

№04935/08-01 №4782-VI
Закон України
від 18.06.12 від 17.05.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо оптимізації видачі документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності

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

18

№04936/08-01 №4845-VI
від 18.06.12 від

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

19

№04937/08-01 №4840-VI
Закон України
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення зміни до Закону України "Про
Перелік документів дозвільного =характеру у
сфері господарської діяльності

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

20

№04938/08-01 №4835-VI
Закон України
від 18.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо державної реєстрації іноземних
інвестицій

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

21

Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про
енергозбереження" щодо оплати державної
експертизи з енергозбереження

№04939/08-01 №4949-VI
Постанова
від 18.06.12 від 07.06.2012 Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові
тенденції та шляхи їх подолання"
Депутати Верховної Ради України

Освіта і наука

2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

22

№05031/08-10 №75
Депутатське звернення
від 20.06.12 від 18.06.2012 НДУ БОГУСЛАЄВ в.о.
Про звернення командира військової частини
3029 щодо поселення військовослужбовців в
гуртожиток заводу

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

23

№05054/08-10 №20/6-75
Депутатське звернення
від 21.06.12 від 18.06.2012 НДУ ТАБАЧНІК Я.П.
Про звернення Присяжного С.В. щодо надання
допомоги стосовно видання книги

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

24

№05078/08-10 №32-05/03
Депутатське звернення
від 21.06.12 від 13.06.2012 НДУ КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю.
Про підстави для відведення під будівництво
земель сільськогосподарського призначення в
с.Нове Токмацького р-ну
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Банки
25

№04987/08-22 №0402-03/5551

Лист

від 19.06.12

від 14.06.2012 БАНК КІПРУ
Про підписання мирової угоди керівництвом
ЗДП "Радіоприлад"
Закордонні організації та фірми
26

№05050/08-38 №79 ПМ
від 21.06.12

Лист

від 14.06.2012 ГО "ЦЕНТ СПРИЯННЯ ГУМІНІТАРНОМУ
РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА "ПРАВО МИРУ"
Про участь у заходах

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

Питання діяльності об'єднань
громадян, політичних блоків, партій
та рухів

Інші кореспонденти
27

№04957/08-22 №37
Лист
від 18.06.12 від 30.05.2012 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС "ЛІДЕР
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
2012"
Про участь у Всеукраїнському конкурсі

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

28

№04959/08-22 №3596/01
Лист
від 18.06.12 від 08.06.2012 ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Про запобігання можливих ризиків при
придбанні тролейбусів

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

29

№04974/08-33 №409
Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ICC UKRAINE
Про проведення регіонального форуму
Українського національного комітету
Міжнародної торгової палати

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

30

№04978/08-25 №565/1
Лист
від 19.06.12 від 12.06.2012 ПРОЕКТ USAID "ЛОКАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА
НАЦІОНАЛЬНА
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ"
Про співробітництво

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

31

№04994/08-41 №07/4-1547вих-12 Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 ДНІПРОВСЬКА ЕКОЛОГІЧНА
ПРОКУРАТУРА
Про надання копій розпоряджень голови ОДА з
питань охорони довкілля

Правові питання

3

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

32

№04999/08-29 №ДТ-12-9411
Лист
від 19.06.12 від 12.06.2012 ТУ ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Про надання благодійної допомоги дитячим
будинкам та інтернатним закладам регіону

Питання усиновлення та дітей-сиріт

33

№05094/08-22 №02-1-459
Лист
від 22.06.12 від 21.06.2012 УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І
ПІДПРИЄМЦІВ
Про співробітництво у сфері енергозбереження
та альтернативної енергетики

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

34

№05096/08-24 №023-08/5220
Лист
від 22.06.12 від 21.06.2012 Про участь у реалізації програми здешевлення
іпотечних кредитів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

35

№05109/08-22 №663
Лист
від 22.06.12 від 22.06.2012 ТОВ "МД ІСТЕЙД"
Про обстеження промислового майданчика

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

36

№05110/08-22 №661
Лист
від 22.06.12 від 22.06.2012 ТОВ "МД ІСТЕЙД"
Про обстеження промислового майданчика

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

37

№05117/08-33 №б/н

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

від 22.06.12

Лист

від 18.06.2012 МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА
ГРОМАДУ - ІІ
Про відбір для участі в пілотному проекті
"Підвищення енергоефективності"

Посольства
38

№04985/08-33 №6111/16-022-244

Лист

від 19.06.12

від 12.06.2012 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РФ
Про лист ВО губернатора Воронезької області
О.В.Гусєва щодо співпраці
Посольства, консульства
39

№04973/08-33 №988/п
від 19.06.12

40

№05095/08-33 №KG52-40-12/503
від 22.06.12

Лист

від 15.06.2012 ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ В м.ХАРКОВІ
Про співробітництво
Лист

від 14.06.2012 ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛІКИ
ПОЛЬША У ХАРКОВІ
Про співробітництво

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

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

Суди
41

№04966/08-43 №22/91/10-9/25/10 Лист
від 19.06.12 від 15.06.2012 ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про апеляційне провадження у справі
22/91/10-9/25/10-22/121/10-15/5009/4201/11

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

42

№04967/08-43 №2а-5865/12/2670 Лист
від 19.06.12 від 12.06.2012 ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
м.КИЄВА
Про залишення позовної заяви без розгляду

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

4

№
п/п
43

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№04968/08-43 №2а-0870/1852/11 Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про повістку про виклик у судове засідання за
апеляційною скаргою ТОВ "ВВС"

44

№04969/08-43 №17/415/08-АП16 Лист
від 19.06.12 від 04.04.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про справу за позовом ВАТ "Запорізький
електровозоремонтний завод"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Тематика

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

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

Кабінет Міністрів України
45

№04908/08-03 №535
Постанова
від 18.06.12 від 17.05.2012 Про внесення змін до постанови КМУ від
17.10.2012 № 1199

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

46

№04909/08-03 №541
Постанова
від 18.06.12 від 14.05.2012 Про затвердження Порядку надання місцевих
гарантій

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

47

№04910/08-16 №7716/0/2-12
Лист
від 18.06.12 від 16.06.2012 (Ю.Авксентьєв) Про проведення 22-23.06.2012
семінару

Питання організаційної роботи

48

№04911/08-09 №24039/1/1-12
Доручення
від 18.06.12 від 14.06.2012 (М.Азаров) НДУ СУХИЙ Я.М.
Про придбання медичного обладнання

Охорона здоров'я

49

№04912/08-09 №77454/1/1-10
Доручення
від 18.06.12 від 14.06.2012 (В.Хорошковський) Про винесення в натурі меж
ділянок наявних об"єктів благоустрою зеленого
господарства

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

50

№04913/08-09 №35210/250/1-10
Доручення
від 18.06.12 від 14.06.2012 (В.Хорошковський) Про запровадження
електронного документообігу

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

51

№04914/08-09 №24845/0/1-12
Доручення
від 18.06.12 від 15.06.2012 (М.Азаров) Про завдання місцевих органів
влади з реалізації соціальної політики у 2012
році; створення сприятливих умов для роботи
малого та середнього бізнесу

Питання соціально-економічного
розвитку

52

№04915/08-09 №23606/1/1-12
Доручення
від 18.06.12 від 15.06.2012 (В.Хорошковський) Про започаткування
патронату країнами ЄС регіонів України

Питання інформаційних технологій

53

№04916/08-09 №24836/0/1-12
Доручення
від 18.06.12 від 15.06.2012 (М.Азаров) Про реалізацію соціальних ініціатив
Президента України щодо надання іпотечних
кредитів для придбання доступного житла

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

5

№
п/п
54

Адресат
номер, дата

№04917/08-09 №24144/1/1-12
від 18.06.12

55

57

Доручення

Доручення

від 16.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про прискорення
облаштування майданчиків для паркування

№05034/08-04 №ВП 45
від 20.06.12

Доручення

від 14.06.2012 (М.Азаров) Про недопущення неправомірних
дій представників правоохоронних органів по
відношенню до суб"єктів підприємницької
діяльності

№04984/08-09 №10215/5/1-12
від 19.06.12

Вид документа
короткий зміст

від 15.06.2012 (В.Хорошковський) Про відзначення 22.06.2012
Дня скорботи і вшанування пам"яті жертв війни
в Україні

№04918/08-09 №24739/0/1-12
від 18.06.12

56

Номер, дата
адресата

Витяг з протоколу

від 18.06.2012 (М.Азаров) 4.Про хід виконання в регіонах
програми здешевлення вартості іпотечних
кредитів для забезпечення доступним житлом
громадян, які потребують поліпшення житлових
умов

Тематика
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

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

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

58

№05035/08-04 №ВП 45
Витяг з протоколу
від 20.06.12 від 18.06.2012 (М.Азаров) 5. Про створення громадських рад
при органах виконавчої влади

Питання діяльності об'єднань
громадян, політичних блоків, партій
та рухів

59

№05036/08-04 №ВП 45
Витяг з протоколу
від 20.06.12 від 18.06.2012 (М.Азаров) 7.4. Рішення з окремих питань щодо
посилення роз"яснювальної роботи стосовно цін
на лікарські засоби

Охорона здоров'я

60

№05037/08-09 №24651/1/1-12
Доручення
від 20.06.12 від 15.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення НДУ
Алексєєва І.В. щодо забезпечення виконання
законодавчих вимог у сфері поводження з
твердими побутовими відходами

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

61

№05038/08-16 №7754/0/2-12
Лист
Питання інформаційних технологій
від 20.06.12 від 18.06.2012 (Ю.Авксентьєв) Про реєстрацію оновленої версії
веб-сайту

62

№05039/08-09 №11974/5/1-12
Доручення
від 20.06.12 від 18.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про оновлення парку
рухомого складу міського електротранспорту

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

63

№05040/08-09 №24843/0/1-12
Доручення
від 20.06.12 від 15.06.2012 (Ю.Авксентьєв) Про надання інформації щодо
виділених коштів з держбюджету для вирішення
проблемних питань розвитку регіону

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

64

№05068/08-03 №546
Постанова
від 21.06.12 від 06.06.2012 Про затвердження Положення про електронний
реєстр пацієнтів

Охорона здоров'я

65

№05069/08-09 №24785/1/1-12
Доручення
від 21.06.12 від 19.06.2012 (М.Азаров) Про Рекомендації парламентських
слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості:
кризові тенденції та шляхи їх подолання"

Освіта і наука

6

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

66

№05070/08-09 №24109/1/1-12
Доручення
від 21.06.12 від 19.06.2012 (В.Хорошковський) Про проведення у
поточному році Національного форуму України
у м.Брюссель

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

67

№05071/08-09 №24437/1/1-12
Доручення
від 21.06.12 від 19.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про стан виконання завдання
щодо удосконалення гуманітарної політики

Освіта і наука

68

№05098/08-04 №ВП 46
Витяг з протоколу
від 22.06.12 від 20.06.2012 (М.Азаров) 8.6. Рішення з окремих питань щодо
надання інформації стосовно інвентаризації
об"єктів інфраструктури меліоративних систем

Ринкові відносини і реформування в
АПК

69

№05099/08-04 №ВП 46
Витяг з протоколу
від 22.06.12 від 20.06.2012 (М.Азаров) 8.7. Рішення з окремих питань щодо
вжиття дієвих заходів по недопущенню
розкраданню труб зрошувальних систем

Ринкові відносини і реформування в
АПК

70

№05100/08-09 №25013/1/1-12
Доручення
від 22.06.12 від 20.06.2012 План організації виконання Закону України
"Про внесення зміни до Закону України "Про
Перелік документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності"

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

71

№05101/08-09 №24064/1/1-12

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

від 22.06.12

72

від 20.06.2012 План організації виконання Указу Президента
України "Про рішення РНБО України від
08.06.2012 "Про Нову редакцію Воєнної
доктрини України"

№05102/08-09 №24069/1/1-12
від 22.06.12

Доручення

Доручення

від 20.06.2012 План організації виконання Указу Президента
України "Про рішення РНБО України від
08.06.2012 "Про нову редакцію Стратегії
національної безпеки України"

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

73

№05103/08-09 №25213/1/1-12
Доручення
від 22.06.12 від 20.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про встановлення козацького
монументу на о. Хортиця

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

74

№05104/08-09 №24845/1/1-12
Доручення
від 22.06.12 від 19.06.2012 (Р.Богатирьова) Про поліпшення ефективності
державного контролю за безпекою харчових
продуктів та товарів дитячого асортименту

Охорона здоров'я

75

№05119/08-49 №873/1/1-12ДСК
Доручення
від 22.06.12 від 21.06.2012 (М.Азаров) Про поточні проблеми економічного
сектору держави (11-17.2012)
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

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

Міністерство аграрної політики та продовольства
76

№04990/08-36 №37-25-1-11/1016
Лист
від 19.06.12 від 12.06.2012 Про кадровий потенціал системи АПК

Питання кадрової роботи та
державної служби

Міністерство екології та природних ресурсів

7

№
п/п
77

Адресат
номер, дата

№04944/08-32 №11646/09/10-12
від 18.06.12

78

Номер, дата
адресата
Лист

від 12.06.2012 Про надання інформації щодо створення нових
та розширення існуючих територій
природно-заповідного фонду

№04965/08-36 №11765/16/10-12
від 19.06.12

Вид документа
короткий зміст

Лист

від 14.06.2012 Про погодження призначення Алієва Г.Н.

Тематика
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Питання кадрової роботи та
державної служби

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
79

№04945/08-37 №3501-04/21492-0 Лист
Питання нагород, присвоєння звань,
від 18.06.12 від 08.06.2012 Про відзначення працівників до Дня працівників Державних премій
торгівлі

80

№04947/08-33 №4021-05/22007-0 Лист
від 18.06.12 від 12.06.2012 Про надання інформації щодо діючих проектів
міжнародної технічної допомоги

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

81

№04970/08-27 №80-06/21214-06
Лист
від 19.06.12 від 07.06.2012 Про проведення 17-ої міжнародної виставки
ремесел (м.Мілан, Італія)

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

82

№04976/08-22 №80-06/22433-06
Лист
від 19.06.12 від 14.06.2012 Про проведення 29-ої Міжнародної виставки
виробничих технологій (м.Чикаго, США)

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

83

№04989/08-33 №
Лист
від 19.06.12 від 07.06.2012 Про перелік виставок і ярмарків на 2013 рік

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

Міністерство закордонних справ
84

№05072/08-33 №610/17-142-3032 Лист
від 21.06.12 від 19.06.2012 Про лист ВО губернатора Воронезької області
О.В.Гусєва щодо співпраці

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

Міністерство інфраструктури
85

№04942/08-22 №2682/22/14-12
Лист
від 18.06.12 від 08.06.2012 Про погодження проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування системи
державного управління автомобільними
дорогами загального користування"

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

86

№04972/08-45 №2747/12/14-12
Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 Про контактну інформацію

Питання організаційної роботи

Міністерство культури
87

№04991/08-27 №1087/67/14-12
Лист
від 19.06.12 від 22.05.2012 Про заходи з відзначення 120-річчя з дня
народження видатного польського письменника
і художника Бруно Шульца

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

88

№05114/08-27 №22-1585/43
Лист
від 22.06.12 від 21.06.2012 Про надання кандидатури до складу оргкомітету
з відзначення 140-річчя з дня народження
Василя Кричевського

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05115/08-27 №22-1586/43
Лист
від 22.06.12 від 21.06.2012 Про надання кандидатури до складу оргкомітету
з відзначення 195-річчя з дня народження Івана
Айвазовського
Міністерство надзвичайних ситуацій

Тематика

89

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

90

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

№04971/08-34 №03-5508/162
Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 Про інформування щодо затвердження рівнів
НС
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
91

№04946/08-32 №7/18-9745
Лист
від 18.06.12 від 12.06.2012 Про розвиток видобування та переробки
нерудних копалин

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

92

№04972/08-22 №7/18-9746
Лист
від 19.06.12 від 12.06.2012 Про доцільність впровадження австрійської
технології VST

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

93

№05046/08-24 №7/17-10077
Лист
від 21.06.12 від 20.06.2012 Про вжиття заходів з прискорення виконання
програми іпотечного кредитування для
забезпечення доступним житлом громадян

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

94

№05052/08-24 №7/8-9867
Лист
від 21.06.12 від 14.06.2012 Про звернення ОВУЖКГ м.Вільнянська щодо
додержання законодавства Вільнянською
міськрадою, КП "Вільнянський міськкомунгосп
Запорізької області

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

95

№05076/08-37 №7/23-10091
Лист
від 21.06.12 від 20.06.2012 Про нагородження до Дня будівельника

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Міністерство соціальної політики
96

№04950/08-29 №337-0/15-12/56
Лист
від 18.06.12 від 13.06.2012 Про участь у 1 Всеукраїнському відкритому
форумі 06-07.07.2012

97

№04963/08-26 №6495/0/14-12/02
Лист
Освіта і наука
від 18.06.12 від 14.06.2012 Про діяльність консультативно-дорадчих органів
з питань професійної орієнтації населення

98

№05010/08-24 №6444/0/14-12/5
Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 Про погодження проекту розпорядження КМУ
"Про затвердження плану заходів з
нормативно-правового забезпечення
впровадження енергоефективної політики
теплоспоживання та модернізації сфери
теплопостачання"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

99

№05011/08-29 №338/0/15-12/56
Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 Про надання інформації щодо заходів з
попередження насильства в сім"ї

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

100

№05012/08-29 №339/0/15-12/56
Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 Про надання інформації щодо заходів з
попередження насильства в сім"ї

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

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

9

№
п/п
101

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05013/08-35 №6453/0/14-12/02
Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 Про проведення моніторингу створення робочих
місць

102

№05086/08-35 №366/0/15-12/19
Лист
від 22.06.12 від 21.06.2012 НАРАДА 26.06.2012
Про участь у нараді
Міністерство фінансів
103

№04941/08-20 №31-07110-04-21/
Лист
від 18.06.12 від 15.06.2012 Про формування показників бюджету на 2013
рік

Тематика

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
104

№05118/08-22 №03-3585/40
Лист
від 22.06.12 від 22.06.2012 Про використання зупинки

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

Запорізький міськвиконком
№04975/08-37 №09026/02-16
Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 Про присвоєння почесного звання Неверовій
Л.С.
Мелітопольський міськвиконком
105

106

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05084/08-37 №02-39/583-1
Лист
від 22.06.12 від 12.06.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Шквирі Т.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05085/08-37 №02-39/582-1
Лист
від 22.06.12 від
Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Фурман О.М.
МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

107

Мелітопольська міська рада
108

№05021/08-37 №3122/02-39-1
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 Про присвоєння почесного звання Кривошей З.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
109

№05001/08-37 №210-н
Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 Про нагородження Батечко Н.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Постійні комісії обласної ради
№04907/08-10 №43
Депутатське звернення
від 18.06.12 від 11.06.2012 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
УПРАВЛІННЯ ОБ"ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТЕРГОРОМАД ОБЛАСТІ ТА
ЖКГ
Про фінансування об"єктів
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
110

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

ВАТ "Запоріжгаз"

10

№
п/п
111

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№04961/08-22 №18/3949

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 18.06.12

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

№05045/08-37 №011-520
Лист
від 20.06.12 від 20.06.2012 Про нагородження Маркова О.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 18.06.2012 Про узгодження графіку оснащення квартир і
приквартирних будинків лічильниками газу на
2012 рік
ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
112

Тематика

ВАТ "Український графіт"
113

№05007/08-37 №13/3320
від 19.06.12

Лист

від 19.06.2012 Про сприяння в нагородженні

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
114

№04958/08-22 №1162
Лист
від 18.06.12 від 12.06.2012 ПАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
Про затвердження питомих витрат палива,
теплоенергії та електроенергії на 2012 рік

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

115

№04977/08-22 №48
Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ РОЗВИТОК ПЛЮС"
Про узгодження норм питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів на 2012-2013р.р.

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

116

№04980/08-21 №47/22-3
Лист
від 19.06.12 від 15.06.2012 ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.23
ЖОВТНЯ"
Про участь у роботі комісії 28.06.2012 Панченко
Л.І.

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

117

№04997/08-32 №32
Лист
від 19.06.12 від 14.06.2012 ТОВ "МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД № 1"
Про отримання дозволу на викиди

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

118

№05002/08-22 №б/н
Лист
від 19.06.12 від 19.06.2012 ФОП ВОРОБЙОВ Ю.І.
Про призначення тимчасовим перевізником на
автобусні маршрути

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

119

№05057/08-22 №16
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ТОВ "ГРАНД-АВТО-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про узгодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

120

№05058/08-22 №49
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ПП ГУБКО В.Ф.
Про узгодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

121

№05059/08-22 №16
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про узгодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

122

№05060/08-22 №40
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ТОВ "ПРИМІСЬКІ СПОЛУЧЕННЯ"
Про узгодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

123

№05061/08-22 №19
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ПАТ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про узгодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

124

№05062/08-22 №11
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ТОВ "ТРАНСАВТОЛІДЕР"
Про узгодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

125

№05063/08-22 №68
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про узгодження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

126

№05090/08-32 №996
Лист
від 22.06.12 від 20.06.2012 ПРаТ "ПРОМВИБУХ"
Про укладання договору оплати ціни земельної
ділянки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

127

№05091/08-22 №б/н

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

від 22.06.12

128

129

від 22.06.2012 ПП ГОНЧАРОВ В.М.
Про затвердження паспорту
внутрішньообласного автобусного маршруту

№05105/08-22 №417
від 22.06.12

Лист

від 22.06.2012 ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості підприємства

№05107/08-32 №03/369
від 22.06.12

Лист

Лист

від 21.06.2012 КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА"
Про розпорядження голови ОДА від 22.11.2010
№393, яке втратило чинність

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Інші кореспонденти
130

№04996/08-24 №86-Ф
від 19.06.12

131

від 15.06.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ
Про проблемні питання з питань будівництва

№05022/08-20 №07809
від 20.06.12

Лист

Лист

від 19.06.2012 Про надання згоди на попередню оплату

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

132

№05051/08-31 №28/6
Лист
від 21.06.12 від 19.06.2012 МОНАСТИРЬ СВЯТОГО САВВИ
ОСВЯЩЕНОГО
Про надання благодійної допомоги

Питання релігії та національностей

133

№05081/08-33 №12-125
Лист
від 21.06.12 від 20.06.2012 ДБУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ"
Про збір інформації для реалізації
інвестиційного проекту

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

12

№
п/п
134

Адресат
номер, дата

№05093/08-27 №6/20
від 22.06.12

135

Номер, дата
адресата
Лист

від 20.06.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО
БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Про організацію святкування 150-річчя
переселення болгар в Таврію

№05126/08-22 №б/н
від 22.06.12

Вид документа
короткий зміст

Лист

від 19.06.2012 ФОП ВОРОБЙОВ Ю.І.
Про призначення тимчасовим перевізником

Тематика
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

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

Інші товариства
136

№05074/08-22 №83
Лист
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 21.06.12 від 21.06.2012 ПП "ДНІПРОТРАНС"
Про погодження паспорту автобусного маршруту транспорт і зв'язок
Інші транспортні організації
137

№05064/08-22 №095
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 ТОВ "АТП-12307"
Про затвердження паспортів маршрутів
Облпрокуратура
138

№04940/08-41 №05/3-502вих-12
Лист
від 18.06.12 від 08.06.2012 Про протести прокурора Запорізького району на
розпорядження голови Запорізької РДА від
17.11.2011 № 923 та від 17.11.2011 № 922

№05087/08-43 №146-3853вих12
Лист
від 22.06.12 від 19.06.2012 ПРОКУРАТУРА М.ЗАПОРІЖЖЯ
Позовна заява про визнання недійсним рішення
Запорізької міськради та договору оренди землі
ОКП "Запоріжжяводоканал"
139

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

Правові питання

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

140

№05018/08-24 №08/668
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 Про виділення коштів з різниці у тарифах для
погашення заборгованості з електроенергії

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

141

№05065/08-24 №01/674
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 Про припинення водопостачання півдня
Запорізької області

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№05116/08-22 №07/670
Лист
від 22.06.12 від 20.06.2012 Про перевірку та погодження документів щодо
тарифів КП "Облводоканал"
ОСПП "Потенціал"

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

№05089/08-45 №91-р
Лист
від 22.06.12 від 19.06.2012 РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 05-06.07.2012
Про участь у форумі
Партії та громадські об'єднання

Питання організаційної роботи

142

143

144

№04998/08-20 №38
Лист
від 19.06.12 від 11.06.2012 РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УПЦ ПРИ ХРАМІ НА
ІМ"Я ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ
ПОБІДОНОСЦЯ
Про надання фінансової допомоги

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

145

№05000/08-21 №46
Лист
від 19.06.12 від 19.06.2012 ЗОМГО "БУДУЙ ЖИТТЯ"
Про участь у робочій групі

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Служба автодоріг у Запорізькій області
146

№05106/08-32 №11-1/1467
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 22.06.12 від 21.06.2012 Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки середовища
для будівництва автотранспортної магістралі
через р.Дніпро у м.Запоріжжя
Учбові заклади
147

№05023/08-37 №11/1269
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Кюрчева В.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

148

№05024/08-37 №11/1233
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Килитки В.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

149

№05025/08-37 №11/1230
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Надикто В.Т.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

150

№05026/08-37 №11/1258
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Побігуна М.Д.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

151

№05027/08-37 №11/1257
Лист
від 20.06.12 від 20.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Андрущенка М.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

152

№05028/08-37 №11/1256
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Галька С.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05029/08-37 №11/1255
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ
Про нагородження Білоцької О.М.
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

153

Донецька ОДА
154

№05053/08-45 №01/19-1324
Лист
від 21.06.12 від 13.06.2012 УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 06.07.2012
Про участь у святкових заходах з нагоди
80-річчя створення області
Херсонська ОДА

Питання організаційної роботи

№04960/08-27 №16-525-794/9-12/ Лист
від 18.06.12 від 05.06.2012 Про результати святкування річниці заснування
Кам`янської Січі
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

155

Адміністрація Президента України

14

№
п/п
156

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№04983/08-15 №03-01/1713
Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 (І.Акімова) Про участь 21.06.2012 у відкритті
Дніпропетровського регіонального
перинатального центру

157

№05041/08-15 №24-01/325
Лист
від 20.06.12 від 18.06.2012 (Г.Герман) Про звернення ГО "Столичні
ініціативи" щодо сприяння у проведенні І
Всеукраїнського фестивалю писанки
Президент України

Тематика

Охорона здоров'я

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

158

№05033/08-02 №401/2012
Указ
від 20.06.12 від 16.06.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня медичного працівника

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

159

№05066/08-02 №402/2012
Указ
від 21.06.12 від 19.06.2012 Про відзначення 21-ї річниці незалежності
України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

160

№05067/08-02 №405/2012
Указ
від 21.06.12 від 19.06.2012 Про внесення змін до Указів Президента
України від 06.04.2011 № 396 та від 31.05.2011
№ 634

Питання кадрової роботи та
державної служби

161

№05097/08-08 №1-1/1541

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Доручення

від 22.06.12

від 21.06.2012 Про врегулювання проблемних питань надання
земельних ділянок для реалізації інвестиційних
проектів
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
162

№05019/08-22 №704/01

Лист

від 20.06.12

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

№04948/08-36 №01-46/1018
Лист
від 18.06.12 від 14.06.2012 Про погодження звільнення Куришка В.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 15.06.2012 Про забезпечення населення району скрапленим
газом
Василівська райдержадміністрація
163

Великобілозерська райдержадміністрація
164

№05073/08-37 №05-19/0875
Лист
від 21.06.12 від 18.06.2012 Про нагородження Попової В.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Вільнянська райдержадміністрація
165

№05043/08-23 №01-08/0986
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 Про знешкодження непридатних агрохімікатів

Ринкові відносини і реформування в
АПК

166

№05112/08-37 №01-21/0968

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 22.06.12

167

Лист

від 14.06.2012 Про нагородження грамотою ОДА трудового
колективу Вільнянської центральної районної
комунальної лікарні

№05113/08-37 №01-21/0964
Лист
від 22.06.12 від 13.06.2012 Про нагородження Супруненко А.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

15

№
п/п
168

Адресат
номер, дата

Лист

від 15.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Лазерній Н.Г.

№05124/08-37 №01-15/0983
від 22.06.12

170

Вид документа
короткий зміст

№05121/08-37 №01-15/0977
від 22.06.12

169

Номер, дата
адресата

Лист

від 18.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Коваленко Т.В.

№05125/08-37 №01-15/0978

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 22.06.12

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05083/08-36 №01-08/0851
Лист
від 21.06.12 від 20.06.2012 Про погодження призначення Прокопенко І.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 15.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Мурці В.К.
Запорізька райдержадміністрація
171

Тематика

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
172

№05003/08-22 №01-01-15/1186
від 19.06.12

173

Лист

від 12.06.2012 Про відкриття додаткового автобусного
маршруту

№05005/08-36 №01-01-29/1179
Лист
від 19.06.12 від 11.06.2012 Про погодження призначення Крамаренко Н.В.

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання кадрової роботи та
державної служби

Куйбишевська райдержадміністрація
174

№04956/08-20 №01-16/525
Лист
від 18.06.12 від 14.06.2012 Про перерозподіл асигнувань за КПКВК
7781010

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

175

№05047/08-22 №
від 21.06.12 від

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

Лист
Про надання згоди на продаж автомобілю

Михайлівська райдержадміністрація
176

№05044/08-22 №03-12/0356
Лист
від 20.06.12 від 12.06.2012 Про забезпечення населення скрапленим газом

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

177

№05111/08-36 №03-12/0380

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 22.06.12
178

179

181

Лист

від 21.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Красній В.А.

№05127/08-36 №03-12/0378
від 22.06.12

Лист

від 21.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Пономаренко Г.О.

№05123/08-37 №03-12/0383
від 22.06.12

180

від 21.06.2012 Про погодження призначення Данилів Т.В.

№05122/08-37 №03-12/0382
від 22.06.12

Лист

Лист

від 20.06.2012 Про погодження призначення на посаду Левчук
Н.В.

№05128/08-21 №03-12/0372
Лист
від 22.06.12 від 20.06.2012 Про списання з балансу РДА легкового
автомобіля ГАЗ 31029
Новомиколаївська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання кадрової роботи та
державної служби

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

16

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

182

№05016/08-20 №1712/01-24
Лист
від 20.06.12 від 15.06.2012 Про виділення коштів

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

183

№05017/08-20 №01-22/1720
Лист
від 20.06.12 від 18.06.2012 Про виділення коштів

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

Орджонікідзевська райадміністрація
184

№05015/08-35 №01-33/0570
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 Про погашення заборгованості з виплати
заробітної плати
Пологівська райдержадміністрація

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

185

№04949/08-36 №01-19/686
Лист
від 18.06.12 від 12.06.2012 Про погодження призначення Гринько Л.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

186

№05004/08-36 №01-19/0708
Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 Про погодження призначення Шеставіної Н.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Приазовська райдержадміністрація
187

№04953/08-37 №01-31/711
Лист
від 18.06.12 від 14.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Кудренко М.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

188

№04954/08-37 №01-31/425
Лист
від 18.06.12 від 29.03.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Зінченко В.Е.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№04955/08-37 №01-31/426
Лист
від 18.06.12 від 29.03.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Ткаченко К.І.
Чернігівська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

189

190

№05048/08-20 №01-11/0570
від 21.06.12

Лист

від 18.06.2012 Про виділення коштів з обласного бюджету

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

Якимівська райдержадміністрація
191

№05120/08-37 №01-07/26/0899
Лист
від 22.06.12 від 21.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Коломієць Н.О.
РАЙОННІ РАДИ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Мелітопольска райрада
192

№05006/08-33 №01-27/195
Лист
від 19.06.12 від 18.06.2012 Про проведення зустрічі з працівниками
ЕНКОМ ГРУП

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

17

№
п/п
193

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№05009/08-44 №531/01-18

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Лист

Питання мобілізаційної та оборонної
від 19.06.12 від 18.06.2012 Про територію колишнього військового містечка роботи, робота митниць
№ 6 ліквідованої військової частини біля с.
Новобогданівка
Сільські та селищні Ради народних депутатів
194

№05032/08-10 №01
Депутатське звернення
від 20.06.12 від 18.06.2012 ДЕПУТАТ КУШУГУМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ МАЙСТРО Д.М.
Про звернення Чудновець Ю.А. щодо
подорожчання проїзду в громадському
транспорті
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

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

Відділення Національної служби посередництва і примирення
195

№05030/08-35 №01-08/02-17
Лист
від 20.06.12 від 20.06.2012 ЗАСІДАННЯ ТРУДОВОГО АРБІТРАЖУ
22.06.2012
Про участь у засіданні
Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

196

№05020/08-20 №09.2-04.1/181-49 Лист
від 20.06.12 від 18.06.2012 Про направлення розпорядження про зупинення
операцій з бюджетними коштами

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

197

№05092/08-20 №09.2-04.1/186-50 Лист
від 22.06.12 від 20.06.2012 Про направлення розпорядження про
відновлення операцій з бюджетними коштами

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

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
198

№04995/08-22 №4076/05
Лист
від 19.06.12 від 13.06.2012 Про ліквідацію ВО "Запоріжпромарматура"

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

Запорізька митниця
199

№05014/08-37 №07-01-15-22/656
Лист
від 19.06.12 від 19.06.2012 Про нагородження Ланди О.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Регіональне відділення Фонду державного майна
200

№05056/08-21 №02-11-04139
Лист
від 21.06.12 від 19.06.2012 Про засідання комісії з подальшого
використання об"єктів цивільної оборони

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

201

№05088/08-21 №02-11-04136
Лист
від 22.06.12 від 19.06.2012 Про захисну споруду цивільної оборони

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

Теруправління Держнаглядохоронпраці
202

№05075/08-36 №07/05-53/1317
Лист
від 21.06.12 від 29.05.2012 Про погодження кадрового резерву

Питання кадрової роботи та
державної служби

Управління державної служби Головдержслужби України

18

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

203

№04979/08-36 №270/ТО0810-12
Лист
від 19.06.12 від 19.06.2012 Про святкові заходи з нагоди Дня державної
служби
Управління екології та природних ресурсів в області

Тематика

Питання кадрової роботи та
державної служби

204

№05008/08-32 №758/03
Лист
від 19.06.12 від 19.06.2012 Про погодження документів із землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

205

№05082/08-32 №765/04
Лист
від 21.06.12 від 20.06.2012 Подання на сесію обласної ради

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Управління Служби безпеки України
№04952/08-49 №59/6/1-1-639дск
Лист
від 18.06.12 від 14.06.2012 Про ВАТ "Мелітопольський верстатобудівний
завод ім. 23 Жовтня"
УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
206

Правові питання

Управління з питань НС та у справах захисту населення від
наслідків ЧАЕС
207

№05108/08-36 №06-03/0329
Лист
від 22.06.12 від 21.06.2012 Про затвердження штатного розпису

Питання кадрової роботи та
державної служби

Управління капітального будівництва
208

№04951/08-36 №5/1226
Лист
від 18.06.12 від 15.06.2012 Про погодження виплати надбавок за високі
досягнення у праці за червень 2012 р.
Управління культури і туризму
209

№05049/08-20 №01-05-34/992
Лист
від 21.06.12 від 20.06.2012 Про виплату грошової допомоги

Питання кадрової роботи та
державної служби

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна митна служба України
210

№04986/08-44 №11.1/1-11.4/6720 Лист
від 19.06.12 від 14.06.2012 Про травневий випуск журналу "Митниця"

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
№04962/08-46 №2306/01/24-12
Лист
від 18.06.12 від 13.06.2012 Про забезпечення житлом
воїнів-інтернаціоналістів
Державне агентство екологічних інвестицій України

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

№05055/08-22 №1558/20/6
Лист
від 21.06.12 від 14.06.2012 Про надання кандидатури до складу робочої
групи
Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України

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

211

212

213

№04993/08-22 №150-01/13/5-12
Лист
від 19.06.12 від 12.06.2012 Про реалізацію проектів будівництва чи
реконструкції об"єктів комунальної
теплоенергетики

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
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№05077/08-36 №187-01/08/5-12
Лист
від 21.06.12 від 15.06.2012 Про погодження призначення Крамного С.В.

Тематика

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України
215

№04943/08-26 №1/04-3-1197
Лист
від 18.06.12 від 11.06.2012 Про проведення 05.07.2012 круглого столу

Освіта і наука

Державне агентство земельних ресурсів України
№04992/08-32 №9212/22/6-12
Лист
від 19.06.12 від 14.06.2012 Про вжиття вичерпних заходів для завершення
робіт із проведення нормативної грошової
оцінки земель у регіонах
Державне агентство України з туризму такурортів
216

217

№04964/08-27 №84/50/2-12
Лист
від 18.06.12 від 15.06.2012 Про надання пропозицій до проекту плану
заходів з комплексного розвитку туризму і
курортів Приазов"я

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Освіта і наука

№04982/08-27 №83/50/2-12
Лист
від 19.06.12 від 14.06.2012 Про надання інформації щодо
природно-рекреаційного, туристичного та
історико-культурнрого потенціалу регіону
Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

219

№05080/08-27 №3058/27/4
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 Про проведення роз"яснювальної роботи щодо
державної політики у сфері протидії торгівлі
людьми
Національна служба посередництва і примирення

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

220

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

218

№04988/08-35 №113-р
Розпорядження
від 19.06.12 від 12.06.2012 Про реєстрацію колективного трудового спору
між найманими працівниками ПАТ
"Електрометалургійний завод
"Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна"
м.Запоріжжя та ВО голови правління ПАТ
"Електрометалургійний завод
"Дніпроспецсталь" ім.А.М.Кузьміна"
м.Запоріжжя
Національне агентство України з питань державної служби
221

№05042/08-36 №123/42/22-12
Лист
від 20.06.12 від 19.06.2012 Про оцінювання учасників конкурсу

Питання кадрової роботи та
державної служби

222

№05079/08-36 №2955/42-12
Лист
від 21.06.12 від 21.06.2012 Про відзначення Дня державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

Фонд державного майна України
223

№04981/08-21 №10-33-8876
Лист
від 19.06.12 від 12.06.2012 Про надання кандидатури до складу конкурсної
комісії з продажу пакету акцій ПАТ
"Запоріжгаз"

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

20
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Документи, що містять публічну інформацію, зберігаються в загальному відділі апарату обласної державної адміністрації
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