Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 25.06.12 по 27.06.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№05200/08-37 №б/н
Лист
від 25.06.12 від 25.06.2012 ГАМОВ А.М.
Про присвоєння почесного звання Реді В.В.

№05201/08-37 №б/н
Лист
від 25.06.12 від 25.06.2012 ГАМОВ А.М.
Про присвоєння почесного звання Солом`янчуку
В.А., Худякову С.Л.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
2

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Верховна Рада України
3

№05159/08-01 №4850-VI
Закон України
від 25.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Кабінет Міністрів України" щодо визначення
розподілу повноважень

Питання організаційної роботи

4

№05160/08-01 №4854-VI
Закон України
від 25.06.12 від 24.05.2012 Про внесення змін до статті 4 Закону України
"Про інститути спільного інвестування (пайові
та корпоративні інвестиційні фонди)" щодо
захисту майнових інтересів учасників строкових
ІСІ

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

5

№05161/08-01 №4865-VI
Закон України
від 25.06.12 від 24.05.2012 Про присвоєння юридичним особам та об`єктам
права власності імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій

Питання організаційної роботи

6

№05162/08-01 №4961-VI
Закон України
від 25.06.12 від 08.06.2012 Про внесення змін 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

Депутати Верховної Ради України
7

№05166/08-10 №04-01/7-964(125
Депутатське звернення
від 25.06.12 від 19.06.2012 ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Гайдей А.С. щодо надання
матеріальної допомоги на лікування доньки

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

8

№05167/08-10 №195
Депутатське звернення
від 25.06.12 від 19.06.2012 НДУ БАБУРІН О.В.
Про звернення мешканців с.Мар"євка щодо
відсутності водозабезпечення по вул.Леніна та
відсутності контейнерів для сміття

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№
п/п
9

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№05168/08-10 №04-01/7963(1233

Вид документа
короткий зміст
Депутатське звернення

від 25.06.12

від 19.06.2012 ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Присяжного С.В. щодо надання
допомоги стосовно видання книги
Комітети Верховної Ради України

Тематика
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

10

№05169/08-10 №04-26/13-752
Депутатське звернення
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
від 25.06.12 від 22.06.2012 КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ,
заробітної плати
ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ
Про звернення Кульчицького А.П. щодо надання
допомоги

11

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

№05171/08-14 №04-35/12-116395 Лист
від 25.06.12 від 19.06.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРАЦІ
Про проблеми та напрями формування системи
стимулювання роботодавців до створення та
збереження місць
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
12

№05134/08-22 №4/553
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "ДЖАНКОЙСЬКА ДИСТАНЦІЯ
КОЛІЇ"
Про балансоутримовуча підходів до ж.д.
переїзду 1226 км

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

13

№05143/08-25 №14.6-124
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 ТОВ "ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬ"
Про співробітництво

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

14

№05223/08-34 №06/01-2
Лист
від 26.06.12 від 23.06.2012 МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ"
Про співробітництво

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

15

№05224/08-38 №68
Лист
від 26.06.12 від 20.06.2012 УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про співробітництво

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

16

№05226/08-24 №653-А
Лист
від 26.06.12 від 21.06.2012 АСОЦІАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ
ВИРОБНИКІВ БУДМАТЕРІАЛІВ ТА
ВИРОБІВ"
Про ситуацію, яка склалася навколо залізничних
вагонів та підсумки роботи будівельної галузі
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Кабінет Міністрів України
17

№05145/08-03 №559
Постанова
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про затвердження Порядку обчислення стажу
державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

18

№05146/08-03 №560
Постанова
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов
надання субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на виконання інвестиційних
програм (проектів)

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

19

№05147/08-03 №389-р
Розпорядження
Питання організаційної роботи
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про визнання такими, що втратили чинність,
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21
листопада 2007р. №1035 та від 22 липня 2009 р.
№858

20

№05148/08-09 №26819/530/1-08
Доручення
від 25.06.12 від 22.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо
виконання Указу Президента України від
20.05.2008 № 463/2008

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

21

№05149/08-09 №12804/72/1-12
Доручення
від 25.06.12 від 22.06.2012 (М.Азаров) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА
03.07.2012)
Про участь у селекторній нараді

Охорона здоров'я

22

№05150/08-09 №58922/28/1-11
Доручення
від 25.06.12 від 23.06.2012 (В.Хорошковський) ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
26.06.2012
Про участь у засіданні комісії

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

23

№05151/08-09 №42316/28/1-11

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 25.06.12
24

25

від 21.06.2012 (С.Тігіпко) Про співпрацю суб"єктів
господарювання з Національною комісією

№05152/08-09 №20653/4/1-12
від 25.06.12

Доручення

від 21.06.2012 (С.Тігіпко) Про вивчення досвіду країн
центральної і східної Європи, країн СНД щодо
надання субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг

№05153/08-09 №45719/136/1-09
від 25.06.12

Доручення

Доручення

від 22.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про розвиток
природно-заповідної справи в Україні

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

26

№05154/08-09 №25544/1/1-12
Доручення
від 25.06.12 від 22.06.2012 (М.Азаров) Про виділення додаткових
державних коштів у 2012 році

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

27

№05155/08-09 №23761/1/1-12
Доручення
від 25.06.12 від 20.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про будівництво малих
гідроелектростанцій у Карпатах

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

28

№05156/08-04 №26124/0/1-12
Протокольне рішення
від 25.06.12 від 23.06.2012 (В.Хорошковський) Про створення підрозділів
місцевої пожежної охорони та їх
матеріально-технічне і фінансове забезпечення

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

29

№05229/08-09 №22897/1/1-12
Доручення
від 26.06.12 від 25.06.2012 (В.Хорошковський) Про діяльність Ради
міністрів АР Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міськдержадміністрацій за І
квартал 2012

Питання соціально-економічного
розвитку

30

№05230/08-09 №3555/11/1-12
Доручення
від 26.06.12 від 23.06.2012 (М.Азаров) Про надання фінансової допомоги
КП "НВК "Іскра"

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

3

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

31

№05245/08-09 №25596/1/1-12
Доручення
від 27.06.12 від 26.06.2012 План організації виконання Указу Президента
України "Про відзначення 21-ї річниці
незалежності України"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

32

№05246/08-09 №25287/1/1-12
Доручення
від 27.06.12 від 26.06.2012 План організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону
України "Про присвоєння юридичним особам та
об`єктам права власності імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій"

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

33

№05247/08-09 №17147/5/1-12
Доручення
від 27.06.12 від 25.06.2012 (Ю.Авксентьєв) Про оновлений перелік
показників оцінки діяльності Ради міністрів АР
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій

Питання соціально-економічного
розвитку

34

№05248/08-09 №24768/1/1-12
Доручення
від 27.06.12 від 25.06.2012 (В.Хорошковський) Про недопущення порушень
законодавства в частині здійснення заходів
державного нагляду та видачі документів
дозвільного характеру

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

35

№05249/08-09 №13216/7/1-12

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

від 27.06.12

Доручення

від 25.06.2012 (М.Азаров) Про запобігання функціонування
"фінансових пірамід"

36

№05250/08-09 №17061/4/1-12
Доручення
від 27.06.12 від 25.06.2012 (Ю.Аністратенко) Про питання капітального
ремонту квартири

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

37

№05251/08-09 №25597/1/1-12
Доручення
від 27.06.12 від 25.06.2012 Про Указ Президента "Про внесення змін до
Указів Президента України від 06.04.2011 №
396 та від 31.05.2011 № 634"

Питання кадрової роботи та
державної служби

38

№05252/08-04 №ВП 47
Витяг з протоколу
від 27.06.12 від 25.06.2012 (М.Азаров) 8.1. Рішення з окремих питань щодо
ходу збирання ранніх зернових і зернобобових
культур та проведення продовольчих ярмарків

Ринкові відносини і реформування в
АПК

39

№05253/08-04 №ВП 47
Витяг з протоколу
Ринкові відносини і реформування в
АПК
від 27.06.12 від 25.06.2012 (М.Азаров) 7. Про вжиті органами внутрішніх
справ заходи із встановлення та притягнення до
відповідальності осіб, причетних до розкрадання
труб зрошувальних систем на території АР Крим
та Одеської області

40

№05254/08-04 №ВП 47
Витяг з протоколу
від 27.06.12 від 25.06.2012 (М.Азаров) 8.3. Рішення з окремих питань щодо
передачі об"єктів інженерної інфраструктури
внутрішньогосподарських меліоративних систем
зрошувального землеробства до сфери
управління Держводагенства

Ринкові відносини і реформування в
АПК

4

№
п/п
41

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05255/08-03 №573
Подання
від 27.06.12 від 06.06.2012 Про внесення змін до Порядку державної
реєстрації інноваційних проектів і ведення
Державного реєстру інноваційних проектів

42

№05256/08-09 №26377/0/1-12
Доручення
від 27.06.12 від 26.06.2012 (М.Азаров) Про підготовку робочої поїздки до
Запорізької області
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Тематика

Освіта і наука

Питання організаційної роботи

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
43

№05179/08-33 №2802-04/23105-0 Лист
від 25.06.12 від 19.06.2012 Про проекти транскордонного співробітництва

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

44

№05234/08-21 №2802-04/23824-0 Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 Про активізацію діяльності регіональних
робочих груп МЦПК

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

Міністерство інфраструктури
45

№05206/08-22 №2884/22/14-12
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про погодження проекту розпорядження

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

Міністерство культури
46

№05175/08-27 №76/7-5/46-12
Лист
від 25.06.12 від 18.06.2012 Про реалізацію програми "Українська книга"

47

№05184/08-27 №560/7/15-12
Лист
від 25.06.12 від 18.06.2012 Про виконання Указу Президента України "Про
стипендії Президента України для молодих
майстрів народного мистецтва"
Міністерство надзвичайних ситуацій

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

48

№05190/08-34 №02-5697/214
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про надання інформації щодо використання
бюджетних коштів

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

49

№05205/08-34 №03-5724/161
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про надання інформації щодо виконання плану
основних заходів цивільного захисту на 2012 рік

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

50

№05209/08-35 №03-5629/301
Лист
від 26.06.12 від 18.06.2012 Про надання інформації щодо виконання плану
першочергових заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

51

№05210/08-35 №03-5628/301
Лист
від 26.06.12 від 18.06.2012 Про нещасні випадки невиробничого характеру

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
52

№05163/08-24 №7/17-10248
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 НАРАДА 26.06.2012
Про участь у нараді

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

5

№
п/п
53

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05199/08-24 №7/9-10264
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 Про надання пропозицій щодо реконструкції та
будівництва централізованих систем
водопостачання та водовідведення

54

№05207/08-24 №7/12-10348
Лист
від 25.06.12 від 23.06.2012 Про проекти будівництва об"єктів
загальнодержавного значення
Міністерство соціальної політики

Тематика

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

55

№05180/08-29 №497/0/207-12
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про підтримку в проведенні моніторингу
закладів та установ для постраждалих від
насильства в сім`ї

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

56

№05188/08-36 №369/0/15-12/56
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про забезпечення введення посади фахівця із
соціальної роботи

Питання кадрової роботи та
державної служби

57

№05189/08-30 №6570/0/14-12/56
Лист
від 25.06.12 від 15.06.2012 Про забезпечення тимчасовим житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

Питання усиновлення та дітей-сиріт

58

№05192/08-35 №368/0/15-12/014

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

від 25.06.12

59

60

Лист

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання усиновлення та дітей-сиріт

від 22.06.2012 Про заклади для дітей, з умовами виховання,
наближеними до родинних

№05198/08-29 №378/0/15-12/56
від 25.06.12

Лист

від 21.06.2012 Про надання інформації щодо реалізації
Концепції соціального захисту бездомних
громадян

№05194/08-30 №6849/0/14-12/57
від 25.06.12

61

від 21.06.2012 Про надання інформації щодо реалізації
Концепції соціальної адаптації осіб, які
відбували покарання у виді позбавлення волі на
певний строк

№05193/08-35 №367/0/15-12/014
від 25.06.12

Лист

Лист

від 25.06.2012 Про надання інформації щодо впровадження
регіональної політики у сфері протидії торгівлі
людьми

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

62

№05208/08-35 №350/0/15-12/021
Лист
від 26.06.12 від 15.06.2012 Про надання інформації щодо стану виконання
територіальних (регіональних) програм
зайнятості населення

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

63

№05212/08-34 №371/0/15-12/20
Лист
від 26.06.12 від 21.06.2012 Про порядок видачі посвідчень особам, які
постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

64

№05257/08-35 №6977/0/14-12/13
Лист
від 27.06.12 від 27.06.2012 Про надання інформації щодо заборгованості із
заробітної плати працівникам місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування
Міністерство фінансів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

6

№
п/п
65

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05214/08-35 №31-07130-03/21/
Лист
від 26.06.12 від 15.06.2012 Про забезпечення працівників у сфері культури

Тематика

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

66

№05215/08-20 №31-07130-03-10/
Лист
Фінансування, затвердження і
від 26.06.12 від 19.06.2012 Про чисельність працівників бюджетних установ виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
67

№05267/08-24 №01-3619/33
Лист
від 27.06.12 від 25.06.2012 Про водопостачання в м.Бердянськ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

68

№05268/08-37 №01-3533/23
Лист
від 27.06.12 від 19.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Морозовій Н.П.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

69

№05269/08-37 №01-3688/23
Лист
від 27.06.12 від 26.06.2012 Про присвоєння почесного звання Мартиненко
О.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

70

№05270/08-37 №01-3536/23
Лист
від 27.06.12 від 19.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Щіпіній М.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

71

№05271/08-37 №01-3535/23
Лист
від 27.06.12 від 19.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Рябоконь С.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

72

№05273/08-24 №01-3687/33
Лист
від 27.06.12 від 26.06.2012 Про водопостачання в м.Бердянськ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Запорізький міськвиконком
73

№05136/08-20 №01-19/01515
Лист
від 25.06.12 від 08.06.2012 Про фінансування видатків бюджету міста

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Токмацька міська рада
74

№05187/08-20 №1417/25-22
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 Про виконання розпорядження КМУ від
21.03.2012 №177-р

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
75

№05170/08-10 №01/362
Депутатське звернення
від 25.06.12 від 19.06.2012 ДОР ФРОЛОВ М.О.
Про конфліктну ситуацію у Великобілозерській
НВК № 1
Обласна рада

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

7

№
п/п
76

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05263/08-17 №2291/01-11
Лист
від 27.06.12 від 26.06.2012 Про виділення коштів із обласного бюджету

77

№05264/08-17 №1976/01-13
Лист
від 27.06.12 від 26.06.2012 Про проблемні питання КП "Обласний
навчально-курсовий комбінат сільського
господарства" ЗОР
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

Тематика

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
Ринкові відносини і реформування в
АПК

ВАТ "Мотор Січ"
78

№05242/08-22 №1007/ОК
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 Про передачу в оренду приміщень Запорізького
авіаційного коледжу
Господарський суд
79

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

№05261/08-43 №5009/2291/12
Лист
від 27.06.12 від 22.06.2012 Про повернення позовної заяви

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
80

№05172/08-22 №105
Лист
від 25.06.12 від 25.06.2012 Про уточнення автобусних маршрутів

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

81

№05174/08-22 №104
Лист
від 25.06.12 від 25.06.2012 ПАТ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

82

№05177/08-21 №2728
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 ПАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР"
Про передачу житлового будинку по вул.
Кірова,92 до комунальної власності
м.Мелітополь

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

83

№05182/08-37 №01-14/2724
Лист
від 25.06.12 від 23.06.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ
Про нагородження Фурмана О.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

84

№05197/08-22 №38
Лист
від 25.06.12 від 24.05.2012 ТОВ "ЮККА"
Про обстеження промислового майданчика

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

85

№05235/08-22 №50
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 ТОВ "ЕТАЛОН"
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

86

№05236/08-22 №18
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 ПП КОСАРЕВ
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

87

№05237/08-22 №168
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 ПАТ "ПРОФТАКСІ"
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

88

№05238/08-22 №50
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 ПП ГУБКО
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

89

№05239/08-22 №18
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 ПП ТРАНСАГРО
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

90

№05240/08-22 №69
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

91

№05241/08-22 №20
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 ПАТ АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів
Інші кореспонденти
92

№05142/08-34 №68/11290
від 25.06.12

93

94

Лист

від 22.06.2012 ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ВИКОНАВЧОМУ
КОМІТЕТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про незаконну господарчу діяльність

№05186/08-20 №07825
від 25.06.12

Лист

від 22.06.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ
КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА
"СПАС"
Про внесення Турніру до плану заходів
Запорізької ОДА на 2013 рік

№05185/08-27 №22-06/06
від 25.06.12

95

від 25.06.2012 КОМУНАРСЬКИЙ РВ ЗМУ ГУМВС УКРАЇНИ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про надання інформації

№05144/08-27 №40
від 25.06.12

Лист

Лист

від 22.06.2012 КП "УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА"
Про згоду на попередню оплату

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

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

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

96

№05218/08-46 №261
Лист
від 26.06.12 від 20.06.2012 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО
ПОЛОГИ"
Про надання роз`яснення

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

97

№05221/08-31 №б/н
Лист
від 26.06.12 від 26.06.2012 ЗАПОРІЗЬКА ЄПАРХІЯ УПЦ
Про конфліктну ситуацію навколо Покровського
храму в м. Оріхів

Питання релігії та національностей

98

№05222/08-32 №70/01
Лист
від 26.06.12 від 20.06.2012 УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО МИСЛИВЦІВ І
РИБАЛОК ЗАПОРІЗЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Про вирішення питання продовження термінів
користування мисливськими угіддями

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Облпрокуратура
99

№05164/08-41 №05/3-536вих-12
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про протест прокурора Запорізького району на
розпорядження голови Запорізької РДА від
18.08.2012 № 1487

Правові питання

100

№05165/08-41 №07/1-1891/3вих1 Лист
від 25.06.12 від 11.06.2012 Про додержання законодавства щодо
загальнообов"язкового державного пенсійного
та соціального страхування (до відома)

Правові питання

101

№05191/08-41 №05/3-541вих-12
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про надання інформації щодо розпоряджень
голови ОДА
Партії та громадські об'єднання

Правові питання

102

№05204/08-29 №14
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 ЗОО ВОІ "СОЮЗУ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"
Про проведення V обласної спартакіади
інвалідів України

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

103

№05258/08-38 №22
Лист
від 27.06.12 від 20.06.2012 СПО "РАДА ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ"
Про подальшу спільну роботу

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

№05131/08-43 №04/1-04/12299/1
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про укладання додаткової угоди до договору

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

Суди
104

105

№05132/08-43 №01-19/14530(р)/1 Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про надання інформації
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

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

Адміністрація Президента України
106

№05157/08-15 №04-01/503
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 (С.Скубашевський) Про участь у роботі
інтерв"ю-центрів для проведення оцінювання
учасників конкурсу з добору кандидатів до
Президентського кадрового резерву

Питання кадрової роботи та
державної служби

107

№05158/08-15 №04-01/505
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 (С.Скубашевський) Про привітання ювілярів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
108

№05129/08-36 №724/01
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про погодження звільнення Андрєєва М.Є.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Василівська райдержадміністрація
109

№05216/08-36 №01-46/1064
Лист
від 26.06.12 від 21.06.2012 Про погодження звільнення Куришка В.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

110

№05259/08-37 №01-38/1042
Лист
від 27.06.12 від 19.06.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Мєдвєдєвій І.І.
Веселівська райдержадміністрація
111

№05135/08-20 №01-01-16/0638
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про включення до Переліку об`єкту
газопостачання

Тематика

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

Гуляйпільська райдержадміністрація
112

№05173/08-22 №120/01-27
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 Про уточнення автобусного маршруту

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

Запорізька райдержадміністрація
113

№05275/08-36 №01-08/0867
Лист
Питання кадрової роботи та
від 27.06.12 від 27.06.2012 Про погодження призначення Барановської М.В. державної служби

Михайлівська райдержадміністрація
114

№05183/08-36 №03-12/0386
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 Про погодження звільнення Гука В.О.

№05232/08-35 №03-12/0330
Лист
від 26.06.12 від 28.05.2012 Про перерахунок пенсії за особливі заслуги
перед Україною Гнідій Т.В.
Орджонікідзевська райадміністрація

Питання кадрової роботи та
державної служби

115

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

116

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

№05231/08-35 №01-33/0480
Лист
від 26.06.12 від 21.06.2012 Про збільшення розміру пенсії за особливі
заслуги перед Україною Ванату П.М.
Оріхівська райдержадміністрація
117

№05272/08-20 №01-24/933
Лист
від 27.06.12 від 27.06.2012 Про виділення коштів

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

Приазовська райдержадміністрація
118

№05260/08-36 №01-06/759
Лист
від 27.06.12 від 26.06.2012 Про погодження призначення Данильченко Л.І.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Чернігівська райдержадміністрація
119

№05217/08-20 №01-11/0585
Лист
від 26.06.12 від 21.06.2012 Про виділення коштів

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

Якимівська райдержадміністрація
120

№05196/08-36 №01-07/26/0916
Лист
від 25.06.12 від 25.06.2012 Про погодження призначення Чабана О.О.

Питання кадрової роботи та
державної служби

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області
11

№
п/п
121

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05220/08-20 №09.2-04.1/191-51 Лист
від 26.06.12 від 22.06.2012 Про направлення розпорядження про
відновлення операцій з бюджетними коштами

Тематика

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

Головне управління юстиції
122

№05262/08-21 №4365/03
Лист
від 27.06.12 від 26.06.2012 Про участь у роботі тимчасової спеціальної
комісії 02.07.2012

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

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
123

№05225/08-32 №1195/01
Лист
від 26.06.12 від 25.06.2012 Про надання інформації

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Регіональне відділення Фонду державного майна
124

№05137/08-37 №02-14-04220
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про нагородження Чорної В.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

125

№05138/08-37 №02-14/04221
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про нагородження Дмитренко Р.П.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

126

№05139/08-37 №02-14-04208
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про нагородження Фалілєєвої Ю.Д.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

127

№05140/08-37 №02-14-04205
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про нагородження Біцюти Т.П.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Управління екології та природних ресурсів в області
128

№05133/08-32 №773/07
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про розгляд і затвердження лімітів та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

129

№05141/08-32 №724/05
Лист
від 25.06.12 від 11.06.2012 Про організацію публічного обговорення скарг

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

130

№05244/08-32 №796/04
Лист
від 26.06.12 від 26.06.2012 Подання на сесію обласної ради

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

131

№05266/08-24 №789/07
Лист
від 27.06.12 від 25.06.2012 Про ліміти на утворення та розміщення відходів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності
132

№05130/08-36 №01-10/455
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 Про погодження призначення Ільяшенко І.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія

12

№
п/п
133

Адресат
номер, дата

№05227/08-39 №102
від 26.06.12

134

Номер, дата
адресата
Постанова

Тематика
Питання виборів та референдумів

від 21.06.2012 Про Роз"яснення з питань застосування Закону
України "Про вибори народних депутатів
України" щодо можливості одночасного
входження осіб до складу виборчих комісій з
виборів народних депутатів України та інших
виборчих комісій або комісій з референдумів

№05228/08-39 №21-46-1003
від 26.06.12

Вид документа
короткий зміст

Лист

Питання виборів та референдумів

від 22.06.2012 Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

135

№05181/08-21 №1036/0/20-12

Лист

від 25.06.12

від 18.06.2012 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про погодження проектів регуляторних актів
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки
України
№05211/08-35 №4872/0/7.1-6/6/1
Лист
від 26.06.12 від 13.06.2012 Про недопущення зростання смертельного
травматизму у сільському господарстві
Державна фінансова інспекція України
136

137

№05213/08-20 №03-14/805
Лист
від 26.06.12 від 19.06.2012 Про надання інформації щодо обсягів
бюджетних асигнувань

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

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

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

Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України
138

№05176/08-33 №1/04-1-1226
Лист
Питання зовнішньо-економічної
від 25.06.12 від 13.06.2012 Про проведення науково-практичної конференції діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

139

№05233/08-45 №1/04-3-1310
Лист
від 26.06.12 від 22.06.2012 Про погодження проекту розпорядження КМУ
"Про затвердження плану заходів з
впровадження Ініціативи "Партнерство
"Відкритий Уряд"
Державне агентство земельних ресурсів України
140

№05195/08-36 №8771/15/6-12
Лист
від 25.06.12 від 08.06.2012 Про погодження призначення Чайки О.Г.

Питання організаційної роботи

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державне агентство резерву України
141

№05219/08-44 №2754/0/4-12
Лист
від 26.06.12 від 20.06.2012 Про зберігання матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
142

№05202/08-27 №3092/27/3
Лист
від 25.06.12 від 22.06.2012 Про забезпечення населення засобами
приймання сигналів цифрового
телерадіомовлення

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05203/08-27 №3025/27/5
Лист
від 25.06.12 від 20.06.2012 Про порушення вимог Закону України "Про
доступ до публічної інформації"
Національне агентство з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу та реалізації інфраструктурних проектів

Тематика

143

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

144

Питання кадрової роботи та
державної служби

№05243/08-36 №128/43/22-12
Лист
від 26.06.12 від 26.06.2012 Про надання інформації щодо потреби і
пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації держслужбовців
Пенсійний фонд України
145

№05265/08-37 №14527/07-10
Лист
від 27.06.12 від 22.06.2012 Про нагородження Жмурко С.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Фонд державного майна України
146

№05178/08-21 №10-31-9441
Лист
від 25.06.12 від 21.06.2012 Про кандидатуру до складу наглядової ради
ПАТ "АЗМОЛ"

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

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

14

