Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 18.06.2012 по 22.06.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Ф20-КА

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1
№08-19/1633 від 21.06.2012 Про проведення засідань колегії ОДА

Питання соціально-економічного
розвитку

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України
2
№08-35/1637 від 21.06.2012 Комітет з питань бюджету
Про сприяння у вирішенні питання погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та
перед Пенсійним фондом

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми
3
№08-31/1632 від 21.06.2012 Міністерство культури Республіки Татарстан
Про підготовку та проведення фестивалю
мистецтв національних культур "Ми - українські"
Заявник
4
№08-35/1621

від 20.06.2012 Богданову В.П.
Про внесення змін до Закону України "Про
загальнообов"язкове пенсійне страхування"

Інші кореспонденти
5
№08-36/1618 від 20.06.2012 Про зарахування до кадрового резерву Авдєєвої
А.В.
6
№08-24/1630 від 21.06.2012 ПОМІЧНИКУ-КОНСУЛЬТАНТУ НДУ
БОГУСЛАЄВА В.О.
Про будівництво водопровідних мереж в с.
Українка Вільнянського району
Посольства, консульства
7
№08-31/1631 від 21.06.2012 Генеральне консульство Республіки Польща у
Харкові
Про підготовку та проведення фестивалю
мистецтв національних культур "Ми - українські"

Питання релігії та національностей

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання кадрової роботи та
державної служби
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання релігії та національностей

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
8
№08-20/1595 від 18.06.2012 Про фінансування реконструкції Палацу спорту
"Юність" в м. Запоріжжі

9

№08-36/1625

від 21.06.2012 Про розпорядження щодо голови Вільнянської
РДА Черленюха В.В.

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ,
КОМПАНІЇ
Інші корпорації

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання кадрової роботи та
державної служби

№
п/п
10

Адресат, номер, дата
№08-22/1610

Короткий зміст

від 20.06.2012 УКРОБОРОНПРОМ
Про ЗДП "Радіоприлад"

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
11
№08-36/1628 від 21.06.2012 Про погодження призначення Борисенка С.А.
12

№08-23/1624

від 21.06.2012 Про використання автоцистерни АЦМ-3,0

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
13
№08-21/1619 від 20.06.2012 Про погодження проекту регуляторного акта

14

№08-35/1622

від 20.06.2012 Про участь у засіданні Запорізької обласної
тристороньої соціально-економічної ради

15

№08-24/1608

від 20.06.2012 Про погодження титулу будови

16

№08-36/1626

від 21.06.2012 Про погодження звільнення Кругяк С.В.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
17
№08-26/1605 від 19.06.2012 Про акредитацію
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
18
№08-24/1606 від 19.06.2012 Про житловий об"єкт
19

№08-36/1629

від 21.06.2012 Про погодження призначення Кузнєцова С.С.

Питання кадрової роботи та
державної служби
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Питання кадрової роботи та
державної служби
Освіта і наука

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Питання кадрової роботи та
державної служби

Міністерство соціальної політики
20
№08-29/1602 від 19.06.2012 Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
Малєєва А.В. та Малєєвої О.В.
та спорту
21
Питання усиновлення та дітей-сиріт
№08-30/1639 від 22.06.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізький міськвиконком
22
№08-46/1542 від 18.06.2012 Про виділення житла Є.І.Головатюку

23

№08-29/1527

24

№08-27/1587

від 18.06.2012 Про надання кандидатури до складу обласної
комісії
від 18.06.2012 Про розміщення інформаційних носіїв

25

№08-27/1588

від 18.06.2012 Про розміщення інформаційних носіїв

26

№08-27/1623

від 20.06.2012 Про туристичну рекламу

Токмацьський міськвиконком
27
№08-22/1638 від 22.06.2012 Про встановлення тарифу на транспортні послуги

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
2

№
п/п
28

№08-33/1596

від 18.06.2012 Про участь у селекторному семінарі

29

№08-45/1612

від 20.06.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
облради шостого скликання

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжтрансформатор"
30
№08-22/1636 від 21.06.2012 Про проведення Євро 2012

Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
31
№08-22/1643 від 22.06.2012 Про проведення селекторної наради 25.06.2012

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

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
32
№08-27/1590 від 18.06.2012 Про сприяння у відправленні інформаційних носіїв Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
33
№08-22/1582 від 18.06.2012 ДП "ТРАНС ЕКСПРЕС 2"
Про усунення порушень
Інші кореспонденти
34
№08-21/1642 від 22.06.2012 ОСББ "Рідний Дім-7"
Про списання державного майна

Облсанепідстанція
35
№08-25/1641 від 22.06.2012 Про конфліктну ситуацію
Редакції газет
36
№08-22/1586

від 18.06.2012 Запорізька правда
Про публікацію в газеті

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
37

№08-27/1591

38

№08-36/1594

від 18.06.2012 Про відзначення Дня скорботи і вшанування
пам'яті жертв війни в Україні
від 18.06.2012 Про погодження стажування

39

№08-27/1592

від 18.06.2012 Про відзначення 16-ї річниці Конституції України

40

№08-27/1589

від 18.06.2012 Про розміщення інформаційних носіїв

41

№08-20/1604

від 19.06.2012 Про аспекти внутрішнього контролю

42

№08-24/1607

43

№08-24/1611

від 20.06.2012 Про списки інвалідів війни, яким надаватиметься
житло у 2012 році
від 20.06.2012 Про виробництво альтернативних видів палива

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Питання кадрової роботи та
державної служби
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
3

№
п/п
44

№08-29/1617

від 20.06.2012 Про відрядження для участі у семінарі-нараді

Питання усиновлення та дітей-сиріт

45

№08-32/1615

46

№08-28/1616

від 20.06.2012 Про делегування повноважень щодо погодження
проектів відведення земельних ділянок органам
охорони культурної спадщини нижчого рівня
від 20.06.2012 Про забезпечення видатками на виплату
матеріальної допомоги на оздоровлення

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього
природного середовища
Охорона здоров'я

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Великобілозерська райдержадміністрація
47
№08-36/1627 від 21.06.2012 Про погодження звільнення Кудашевої Є.В.

Тематика

Питання кадрової роботи та
державної служби

Веселівська райдержадміністрація
48
№08-26/1614 від 20.06.2012 Про поновлення роботи вечірніх класів при
Веселівській виправній колонії № 8

Освіта і наука

Запорізька райдержадміністрація
49
№08-26/1583 від 18.06.2012 Про забезпечення доступної і безоплатної
дошкільної освіти

Освіта і наука

Приазовська райдержадміністрація
50
№08-45/1642 від 22.06.2012 Про результати перевірки
Приморська райдержадміністрація
51
№08-36/1646 від 22.06.2012 Про погодження призначення Романчука О.П.

Питання організаційної роботи

Питання кадрової роботи та
державної служби

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Державна податкова адміністрація
52
№08-20/1593 від 18.06.2012 Про сплату екологічного податку

53

№08-21/1601

від 19.06.2012 Про зареєстровані суб"єкти господарювання

Інспекція праці у Запорізькій області
54
№08-23/1584 від 18.06.2012 Про звернення працівників ВАТ "Куйбишевська
птахофабрика"

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Ринкові відносини і реформування
в АПК

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
55

№08-45/1620

від 20.06.2012 Про надання інформації щодо стану виконання
рішень РНБЛУ за ІІ квартал 2012 року

Головне управління праці та соціального захисту населення
56
№08-36/1585 від 18.06.2012 Про преміювання
57

№08-24/1600

58

№08-28/1613

від 19.06.2012 Про реконструкцію котелень КУ "Кіровський
будинок інвалідів" ЗОР
від 20.06.2012 Про надання інформації щодо виконання
Загальнодержавної програми

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
59
№08-35/1634 від 21.06.2012 Про погашення заборгованості з заробітної плати

Питання організаційної роботи

Питання кадрової роботи та
державної служби
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Охорона здоров'я

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

4

№
п/п
60

Адресат, номер, дата
№08-35/1645

Короткий зміст

від 22.06.2012 Про погашення заборгованості з заробітної плати

Служба у справах дітей
61
№08-29/1598 від 19.06.2012 Про результати перевірки
Управління житлово-комунального господарства
62
№08-20/1603 від 19.06.2012 Про зміни обсягу асигнувань на 2012 рік за
КПКВК 7781010

Тематика
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
63

№08-19/1609

від 20.06.2012 ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
Про дерегулювання Постанови Уряду від
18.07.1998 №1126

Питання соціально-економічного
розвитку

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

5

