Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.07.12 по 13.07.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
1

№05631/08-01 №4910-VI
Закон України
Питання землі, природних ресурсів,
від 11.07.12 від 07.06.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів охорони навколишнього природного
середовища
України щодо розмежування повноважень
державних органів у сфері природних монополій
та у галузі зв"язку

2

№05632/08-01 №4915-VI
Закон України
від 11.07.12 від 07.06.2012 Про внесення змін до Податкового та Митного
кодексів України щодо узгодження їх окремих
норм

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

3

№05633/08-01 №4917-VI
Закон України
від 11.07.12 від 07.06.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
здійснення державних закупівель" щодо
впровадження процедури електронного
реверсивного аукціону

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

4

№05634/08-01 №4968-VI
Закон України
від 11.07.12 від 19.06.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" щодо
випуску облігацій внутрішньої державної позики

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

5

№05635/08-01 №5058-VI
Закон України
від 11.07.12 від 05.07.2012 Про схвалення рішення Президента України
щодо направлення миротворчого контингенту
для участі України в Місії ООН зі стабілізації у
Демократичній Республіці Конго

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

6

№05636/08-01 №4994-VI
Закон України
від 11.07.12 від 21.06.2012 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

7

№05637/08-01 №4989-VI
Закон України
від 11.07.12 від 20.06.2012 Про ратифікацію Угоди про порядок передачі
зразків наркотичних засобів, психотропних
речовин та їх прекурсорів

Охорона здоров'я

8

№05638/08-01 №4988-VI
Закон України
від 11.07.12 від 20.06.2012 Про ратифікацію Конвенції Радим Європи про
захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства

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

№
п/п
9

Адресат
номер, дата

№05639/08-01 №4987-VI
від 11.07.12

10

Закон України

Закон України

від 20.06.2012 Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом
Республіки Білорусь про спрощений порядок
переміщення ділянкою автодороги Славутич Чорнобильська АЕС, яка проходить територією
Республіки Білорусь, працівників, транспортних
засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і
підприємств, ...

№05641/08-01 №4969-VI
від 11.07.12

Вид документа
короткий зміст

від 20.06.2012 Про ратифікацію Фінансової угоди між
Україною та Європейським інвестиційним
банком (Розвиток системи водопостачання та
водовідведення в м.Миколаїв) та Листа про
внесення змін до Фінансової угоди між
Україною та Європейським інвестиційним
банком

№05640/08-01 №4986-VI
від 11.07.12

11

Номер, дата
адресата

Закон України

від 19.06.2012 Про внесення зміни до статті 23 Закону України
"Про акціонерні товариства"

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

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

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

Депутати Верховної Ради України
12

№05530/08-10 №224
від 09.07.12

13

14

Депутатське звернення

від 05.07.2012 НДУ СУХИЙ Я.М.
Про звернення Леонова О.О. щодо забезпечення
питною водою мешканців с.Івано-Ганнівка

№05566/08-10 №2052445
від 10.07.12

15

від 05.07.2012 НДУ БАБУРІН О.В.
Про звернення Рябчинського В.С щодо
водозабезпечення та освітлення с.Розовка
Михайлівського р-ну

№05532/08-10 №194
від 09.07.12

Депутатське звернення

Депутатське звернення

від 06.07.2012 НДУ ТИЩЕНКО О.І.
Про звернення Попчук Г.М. щодо забезпечення
її родини житлом

№05567/08-10 №04-35/21-276

Депутатське звернення

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

Питання релігії та національностей

від 10.07.12

від 06.07.2012 НДУ СУХИЙ Я.М.
Про звернення ігумені Ірини
Свято-Єлисаветинського жіночого монастиря
щодо надання допомоги
Комітети Верховної Ради України
16

№05529/08-14 №04-31/15-324/12
від 09.07.12

17

Лист

від 04.07.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ І
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 10.07.2012
Про участь у засідання Комітету

№05531/08-10 №04-22/14-641
Депутатське звернення
від 09.07.12 від 27.06.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про стан фінансово-економічного забезпечення
інтернатних закладів

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

Освіта і наука

2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

18

№05654/08-14 №04-12/7-1571
Лист
від 12.07.12 від 09.07.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З
ОРГЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ
Про надання інформації щодо дотримання
положень Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю"
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Тематика

Правові питання

Банки
19

№05588/08-47 №Э.24.0.0.0./4-436 Лист
від 10.07.12 від 06.07.2012 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про участь у програмі "Електронна влада"
Військові частини

Питання інформаційних технологій

20

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

№05583/08-44 №345
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 В/Ч А 4430 м.Севастополь
Про надання благодійної допомоги
Інші кореспонденти
21

№05549/08-22 №А-9/63
Лист
від 09.07.12 від 06.07.2012 АСОЦІАЦІЯ "АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ"
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Про ювілейні збори Асоціації 18-19.07.2012

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

22

№05557/08-32 №2006
Лист
від 09.07.12 від 09.07.2012 ВАТ "УМАНЬАВТОДОР"
Про затвердження проекту землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

23

№05562/08-32 №102-07/12
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 09.07.12 від 07.07.2012 ТОВ "ЮРОКЕЙН ЮКРЕЙН"
середовища
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

24

№05564/08-35 №06-2-31
Лист
від 09.07.12 від 04.07.2012 ОБ"ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ
Про репрезентативність на національному рівні

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

25

№05585/08-24 №023/07
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 КООРДИНАТОР SIF
Про співробітництво

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

26

№05601/08-29 №893/7НК
Лист
від 11.07.12 від 09.07.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНИ
УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ 21.07.2012
Про участь у Церемонії

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

27

№05614/08-27 №1245
Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РОСІЙСЬКОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ В М.ХАРЬКОВІ
Про співробітництво

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

28

№05620/08-24 №19/7
Лист
від 11.07.12 від 06.07.2012 ГРУПА КОМПАНІЙ "ФІТОФЬОЕЛЗ
ІНВЕСТМЕНТЗ"
Про організацію робочих зустрічей

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

3

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

29

№05647/08-20 №01-04-14-14/641
Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 ДФІ В АР КРИМ
Про направлення розпорядження про зупинення
операцій з бюджетними коштами

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

30

№05649/08-22 №26
Лист
від 11.07.12 від 09.07.2012 ТОВ "МЕТРЕСУРС"
Про проведення обстеження промислового
майданчика

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

31

№05683/08-22 №ЕЕ-1102
Лист
від 13.07.12 від 06.07.2012 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про погодження розрахункового балансу
споживання електричної потужності на серпень
2012 р.

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

32

№05685/08-20 №22-03-03-14/518
Лист
від 13.07.12 від 10.07.2012 ДФІ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про результати ревізії управління освіти і науки
облдержадміністрації

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

33

№05689/08-28 №9091/10/19-020

Охорона здоров'я

Лист

від 13.07.12

від 15.06.2012 ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РА-НІ
М.ЗАПОРІЖЖЯ
Про діяльність ТОВ "Геркон-Евіта"
Партії та громадські організації
34

№05589/08-28 №б/н
Лист
від 10.07.12 від 10.07.2012 ВГО "АСОЦІЦІЯ КОЛОПРОКТОЛОГІВ
УКРАЇНИ"
Про проктологічну службу області
Посольства
35

№05643/08-33 №61313/16-219-10 Лист
від 11.07.12 від 10.07.2012 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ЧЕСЬКІЙ
РЕСПУБЛІЦІ
Про презентацію інвестиційних та експортних
можливостей області

№05693/08-33 №6132/16-118-802 Лист
від 13.07.12 від 09.07.2012 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ
БІЛОРУСЬ
Про надання матеріальної допомоги
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
36

Охорона здоров'я

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

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

Кабінет Міністрів України
37

№05533/08-03 №606
Постанова
Питання кадрової роботи та
державної служби
від 09.07.12 від 18.04.2012 Про затвердження рекомендаційних переліків
структурних підрозділів обласної, Київської та
Севастопольської міської, районної, районної в
м.Києві та Севастополі державних адміністрацій

38

№05534/08-03 №608
Постанова
від 09.07.12 від 27.06.2012 Про забезпечення твердим пічним побутовим
паливом осіб, які мають право на його
отримання згідно із статею 48 Гірничого закону
України

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

4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

39

№05535/08-03 №607
Постанова
від 09.07.12 від 10.05.2012 Про затвердження Середньострокової стратегії
управління державним боргом на 2012-2014
роки

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

40

№05536/08-03 №434-р
Розпорядження
від 09.07.12 від 27.06.2012 Про підготовку та проведення
фізкультурно-спортивних заходів серед
державних службовців

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

41

№05537/08-09 №28285/1/1-12
Доручення
від 09.07.12 від 07.07.2012 (Б.Колесніков) Про обмеження руху вантажного
транспорту у період температури повітря більше
28 С

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

42

№05538/08-09 №27569/1/1-12
Доручення
від 09.07.12 від 05.07.2012 (В.Хорошковський) Про зменшення
кредиторської заборгованості бюджетних
установ

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

43

№05539/08-09 №24426/1/1-12

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

від 09.07.12

44

№05540/08-09 №27208/1/1-12
від 09.07.12

45

Доручення

від 05.07.2012 (В.Хорошковський) Про розробку регіональних
та місцевих програм розвитку малого і
середнього підприємництва

Доручення
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
від 06.07.2012 (М.Азаров) Про стан додержання вимог
законодавства, спрямованого на оздоровлення та
відпочинок дітей

№05541/08-09 №27702/1/1-12
від 09.07.12

Доручення

від 07.07.2012 (М.Азаров) Про виділення коштів на
будівництво об"єкту "3456"

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

46

№05542/08-09 №9995/5/1-12
Доручення
від 09.07.12 від 07.07.2012 (В.Хорошковський) Про активізацію
регіонального та транскордонного
співробітництва з ЄС і країнами-членами ЄС

47

№05543/08-49 №595/5/1-12-ДСК
Доручення
Управління майном, приватизація
від 09.07.12 від 07.07.2012 (В.Хорошковський) Про надання платних послуг комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
посередницьким структурам
оренди державного майна

48

№05629/08-09 №19262/3/1-12
Доручення
від 11.07.12 від 09.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про створення
навчально-екзаменаційних центрів в регіонах

Освіта і наука

49

№05630/08-16 №8561/0/12-12
Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про розробку регіональної
програми збереження зелених насаджень
населених пунктів до 2015 року

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

50

№05656/08-09 №28123/1/1-12

Освіта і наука

від 12.07.12

Доручення

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

від 10.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про державні гарантії
педагогічним працівникам, працюючим у
сільській місцевості
5

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

51

№05657/08-09 №26981/1/1-12
Доручення
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 12.07.12 від 11.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання пропозицій щодо містобудування та архітектура
вдосконалення нормативно-правових актів в
сфері будівництва, проектування та архітектури

52

№05658/08-09 №28627/0/1-12
Доручення
від 12.07.12 від 09.07.2012 (С.Тігіпко) До протоколу засідання Комісії з
питань гуманітарної допомоги

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

53

№05659/08-16 №8784/0/2-12
Лист
від 12.07.12 від 10.07.2012 (Ю.Авксентьєв) Про інформаційний бюлетень
"Вісник громадських рад"

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

54

№05694/08-09 №28871/1/1-12
Доручення
від 13.07.12 від 12.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про погодження проекту
доручення Президента України

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

55

№05695/08-09 №27078/1/1-12
Доручення
від 13.07.12 від 11.07.2012 План підготовки проектів актів та виконання
заходів, необхідних для забезпечення реалізації
Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
рекомендаційних переліків структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій"

Питання кадрової роботи та
державної служби

56

№05696/08-09 №27344/1/1-12
Доручення
від 13.07.12 від 11.07.2012 (В.Хорошковський) КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
БЮДЖЕТУ
Про погашення заборгованості із виплати
заробітної плати

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

57

№05697/08-09 №18415/3/1-12
Доручення
від 13.07.12 від 11.07.2012 В.Хорошковський) Про відселення звільнених
військовослужбовців

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

58

№05698/08-09 №27705/1/1-12
Доручення
від 13.07.12 від 11.07.2012 (В.Хорошковський) Про відшкодування ПДВ
підприємствам

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

59

№05699/08-09 №26504/1/1-12
Доручення
від 13.07.12 від 11.07.2012 (В.Хорошковський) Про припинення юридичної
особи ВО "Запоріжпромарматура"

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

60

№05700/08-09 №27309/1/1-12
Доручення
від 13.07.12 від 11.07.2012 (В.Хорошковський) Про стан справ на території
колишньої 275 АБРБ

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

61

№05701/08-16 №8806/0/2-12
Лист
від 13.07.12 від 11.07.2012 (Ю.Авксентьєв) Про видання "Удосконалення
консультацій з громадськістю. Пропозиції
громадськості та влади"
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

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

Міністерство аграрної політики та продовольства
62

№05597/08-23 №37-32-1-11/1176
Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 Про вирішення конфліктної ситуації

Ринкові відносини і реформування в
АПК
6

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
63

№05574/08-19 №2811-04/25922-0 Лист
від 10.07.12 від 10.07.2012 Про проведення засідання Робочої групи
12.07.2012

Питання соціально-економічного
розвитку

64

№05582/08-33 №80-06/25729-07
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 Про участь у Осінньому міжнародному
Загребському ярмарку 19-23.09.2012

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

65

№05602/08-19 №4204-06/25094-0 Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 Про план заходів щодо збільшення переваг та
мінімізації негативних наслідків створення зони
вільної торгівлі з ЄС для економіки України

Питання соціально-економічного
розвитку

66

№05603/08-33 №80-6/25983-06
Лист
від 11.07.12 від 10.07.2012 Про участь України у 81-му Міжнародному
Ізмірському ярмарку

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

67

№05661/08-33 №80-06/25698-06

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

від 12.07.12

68

Лист

від 09.07.2012 Про 16-й Китайську міжнародну
виставку-ярмарку з інвестицій та торгівлі
"CIFIT"

№05662/08-33 №80-06/25703-06
Лист
від 12.07.12 від 09.07.2012 Про виставку-ярморок "Славянський
колейдоскоп 2012"

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

Міністерство надзвичайних ситуацій
69

№05550/08-34 №03-6254/173
Лист
від 09.07.12 від 04.07.2012 Про створення та впровадження Системи 112

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

70

№05579/08-34 №02-6192/23
Лист
від 10.07.12 від 03.07.2012 Про фінансову і бюджетну звітність

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

71

№05580/08-35 №03-6244/174
Лист
від 10.07.12 від 04.07.2012 Про стан травматизму невиробничого характеру

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
№05663/08-26 №1/9-502
Лист
від 12.07.12 від 11.07.2012 Про проведення 01-03.08.2012 Всеукраїнської
наради-семінару
Міністерство охорони здоров'я
72

Освіта і наука

73

Охорона здоров'я

№05569/08-28 №02.05-21/657/54
Лист
від 10.07.12 від 07.07.2012 ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 17.07.2012
Про участь у засіданні колегії
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
74

№05577/08-24 №7/15-10782
Лист
від 10.07.12 від 03.07.2012 Про виконання Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

7

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

75

№05642/08-24 №7/6-11313
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 11.07.12 від 10.07.2012 Протокол № 6 селекторної наради від 10.07.2012 містобудування та архітектура

76

№05651/08-22 №7/18-11262
Лист
від 12.07.12 від 09.07.2012 Про стан виконання Галузевої програми
енергоефективності у будівництві на 2010-2014
роки

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

77

№05652/08-24 №7/11-10994
Лист
від 12.07.12 від 05.07.2012 Про надання інформації щодо потреби в коштах
на здійснення заходів з термомодернізації

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

78

№05655/08-24 №7/17-11051
Лист
від 12.07.12 від 06.07.2012 Про внесення змін до постанови КМУ № 343 та
акредитацію об"єктів в банках

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

79

№05660/08-24 №7/12-11333
Лист
від 12.07.12 від 10.07.2012 Про надання інформації щодо співробітництва з
іноземними компаніями , які працюють в
галузях будівництва та ЖКГ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

80

№05667/08-24 №7/21-10982
Лист
від 12.07.12 від 05.07.2012 Про рекомендації всеукраїнського семінару з
питань поводження з побутовими відходами
"Саночистка-2012"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

81

№05668/08-24 №7/21-10790
Лист
від 12.07.12 від 03.07.2012 Про забезпечення благоустрою населених
пунктів до 21-ї річниці незалежності України

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

82

№05669/08-24 №7/21-10799
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 12.07.12 від 03.07.2012 Про надання інформації щодо виконання заходів містобудування та архітектура
з благоустрою

83

№05670/08-24 №7/21-10879
Лист
від 12.07.12 від 04.07.2012 Про послугу з вивезення побутових відходів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

84

№05671/08-24 №7/21-11036
Лист
від 12.07.12 від 06.07.2012 Про надання інформації щодо затверджених
тарифів на вивезення побутових відходів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

85

№05681/08-24 №7/10-11359
Лист
від 13.07.12 від 11.07.2012 Про проведення 18.07.2012 робочої зустрічі

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
86

№05573/08-35 №398/0/15-12/77
Лист
від 10.07.12 від 10.07.2012 ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ 19.07.2012
Про участь у засіданні колегії

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

87

№05598/08-22 №7010/0/14-12/19
Лист
від 11.07.12 від 27.06.2012 Про звернення НДУ Баранова В.О. щодо
ситуації на Бердянському УВП УТОС

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

88

№05599/08-41 №7044/0/14-12/01
Лист
від 11.07.12 від 27.06.2012 Про надання інформації щодо взаємодії
місцевих органів виконавчої влади та
правоохоронних органів

Правові питання

8

№
п/п
89

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№05600/08-35 №
від 11.07.12 від

Вид документа
короткий зміст
Лист
Про виконання рішення Комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати

№05604/08-29 №381/0/15-12/56
Лист
від 11.07.12 від 02.07.2012 Про організацію оздоровлення та відпочинку
дітей
Міністерство юстиції

Тематика

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

90

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

91

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№05575/08-27 №6782-0-4-12171
Лист
від 10.07.12 від 04.07.2012 Про надання інформації щодо присвоєння
юридичним особам та об`єктам права власності
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних подій
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольський міськвиконком
92

№05644/08-37 №02-39/640-1
Лист
від 11.07.12 від 04.07.2012 Про нагородження Сидорчука І.Я.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Депутат міської ради
№05684/08-10 №б/н
Депутатське звернення
від 13.07.12 від 12.07.2012 ДЕПУТАТ ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ
ШЕВЧЕНКО А.В.
Про забезпечення питною водою м. Василівка
ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
93

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Депутати Запорізької обласної ради
94

№05568/08-10 №540
Депутатське звернення
від 10.07.12 від 04.07.2012 ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про придбання медичного обладнання
Обласна рада
95

№05648/08-17 №2549/01-27
від 11.07.12

96

від 11.07.2012 Про незгоду з результатами змагання
комбайнових агрегатів

№05677/08-17 №01-26/0660
від 12.07.12

Лист

Лист

від 12.07.2012 Про включення до складу комісії Бордюг Т.Є.

Охорона здоров'я

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Апеляційний суд
97

№05686/08-21 №08-12
Лист
від 13.07.12 від 11.07.2012 Про виділення приміщення для судів області

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

ВАТ "Запоріжавтотранс"
98

№05559/08-22 №1/09-01-567
Лист
від 09.07.12 від 09.07.2012 Про зміну часу відправлення автобусу

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

ВАТ "Мотор Січ"
99

№05708/08-37 №1098/ОК
Лист
від 13.07.12 від 12.07.2012 Про нагородження Похилова О.Г. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Запорізька дирекція залізничних перевезень
100

№05617/08-22 №ДНМІ-676
Лист
від 11.07.12 від 06.07.2012 Про стан справ з використання вагонів за 6
місяців

101

№05618/08-22 №ДНМІ-677
Лист
від 11.07.12 від 06.07.2012 Про стан справ з використання вагонів у червні
2012 року
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

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

102

№05525/08-22 №11
Лист
від 09.07.12 від 04.07.2012 ПП "ГАЛС-СВ"
Про обстеження промислового майданчика

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

103

№05526/08-22 №06/07-2012
Лист
від 09.07.12 від 06.07.2012 ПП "ВИРОБНИЧА ФІРМА "РОСА"
Про обстеження промислового майданчика

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

104

№05527/08-22 №03/07-12
Лист
від 09.07.12 від 03.07.2012 ТОВ "НАРАДА"
Про обстеження промислового майданчика

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

105

№05591/08-22 №72
Лист
від 10.07.12 від 05.07.2012 ТОВ "НВО "СУПУТНИК"
Про співробітництво

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

106

№05592/08-22 №153
Лист
від 10.07.12 від 10.07.2012 ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ
"ТАЛКО"
Про ліцензування приймального пункту

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

107

№05593/08-22 №152
Лист
від 10.07.12 від 10.07.2012 ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ
"ТАЛКО"
Про ліцензування приймального пункту

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

108

№05594/08-22 №154
Лист
від 10.07.12 від 10.07.2012 ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ЛИВАРНА КОМПАНІЯ
"ТАЛКО"
Про ліцензування приймального пункту

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

109

№05611/08-32 №36
Лист
від 11.07.12 від 09.07.2012 ТОВ "ГРАНТ-ЛТД"
Про продовження договору оренди землі

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

110

№05650/08-22 №15-2389/15
Лист
від 11.07.12 від 06.07.2012 ТОВ "АЗОВСЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
Про погодження загальновиробничих питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів

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

111

№05679/08-21 №43
Лист
від 12.07.12 від 09.07.2012 ТОВ "ДІОН-ЖИТЛО"
Про включення бази відпочинку "Альбатрос" до
переліку об"єктів , що підлягають приватизації

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

112

№05680/08-22 №270/2012
Лист
від 12.07.12 від 11.07.2012 ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА"
Про проведення обстеження промислового
майданчика
Інші кореспонденти

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

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

113

№05554/08-28 №9
Лист
від 09.07.12 від 07.07.2012 АСОЦІАЦІЯ ХІРУРГІВ
ЗАПОРІЗЬКОЇОБЛАСТІ
Про ситуацію в хірургічній службі області

Охорона здоров'я

114

№05558/08-22 №б/н
Лист
від 09.07.12 від 09.07.2012 ФОП ЗІНОВ"ЄВ С.М.
Про затвердження паспорту маршруту

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

115

№05563/08-37 №1029
Лист
від 09.07.12 від 09.07.2012 ПАТ "ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКІВ"
Про нагородження Рекова Ю.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

116

№05584/08-24 №719
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 ГКП ВКГ МІСЬКВОДОКАНАЛ ПМР
Про погашення заборгованості різниці в
тарифах

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

117

№05615/08-36 №01/254
Лист
від 11.07.12 від 06.07.2012 ЦЕНТР
"ЗАПОРІЗЬКАГРОПРОМПРОДУКТИВНІСТЬ"
Про погодження призначення Бондаренко Л.А.

Питання кадрової роботи та
державної служби

118

№05645/08-22 №1

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

від 11.07.12

119

Лист

від 11.07.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про затвердження паспорту автобусного
маршруту

№05707/08-22 №06-25/793

Лист

від 13.07.12

від 13.07.2012 ЗАПОРІЗЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ
МЕРЕЖІ
Про зниження надійності електропостачання
Інші транспортні організації
120

№05619/08-22 №11/7/12
від 11.07.12

121

від 11.07.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про внесення змін до договору на перевезення
пасажирів

№05703/08-22 №116
від 13.07.12

Лист

Лист

від 12.07.2012 ПрАТ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 1233"
Про призначення тимчасовим перевізником

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

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

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

Облпрокуратура
122

№05570/08-41 №18-383вих-12
від 10.07.12

123

№05596/08-41 №18-388вих-12
від 10.07.12

Лист

Правові питання

від 09.07.2012 Про внесення змін до Програми профілактики
правопорушень
Лист

Правові питання

від 10.07.2012 Про виділення коштів

Партії та громадські об'єднання
124

№05556/08-21 №3/12
Лист
від 09.07.12 від 04.07.2012 ГО "БІЗНЕС-СОЮЗ" ПОРАДА"
Про кандидатуру Климовича О.О.

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

11

№
п/п
125

Адресат
номер, дата

№05607/08-24 №95-ф
від 11.07.12

126

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 10.07.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ
Про включення до складу Ради Балицької О.В.

№05653/08-18 №0709/02

Лист

Тематика
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 12.07.12

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

№05590/08-22 №10/1615
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 Про узгодження інформаційної картки

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

№05676/08-22 №10/1671
Лист
від 12.07.12 від 12.07.2012 Про проведення наради з питання посилення
контролю за рухом вантажного транспорту на
період спекотної погоди
Установи охорони здоров'я

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

від 09.07.2012 ГО "СОЛІДАРНІСТЬ"
Про діяльність Бакая О.О.
Служба автодоріг у Запорізькій області
127

128

129

№05608/08-20 №5356

від 10.07.2012 КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

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

№05609/08-20 №5359
Лист
від 11.07.12 від 10.07.2012 КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Про виділення додаткових коштів

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

від 11.07.12

130

Лист

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
131

№05544/08-15 №04-01/557
Лист
від 09.07.12 від 05.07.2012 (С.Скубашевський) Про звернення голови
Приморської МГО "Русь" Е.І.Главчева стосовно
неправомірних, на думку автора дій посадових
осіб Приморської РДА та виконкому
Приморської міськради

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

132

№05545/08-15 №03-01/1931
Лист
від 09.07.12 від 06.07.2012 (І.Акімова) Про Протокольне рішення за
результатами наради щодо реалізації
національного проекту "Нове життя" у 2012 році

Охорона здоров'я

133

№05571/08-15 №02-01/1514
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 (С.Льовочкін) Про відзначення 22-ї річниці
прийняття Декларації про державний
суверенітет України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№05572/08-15 №02-01/1515
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 (С.Льовочкін) Про зняття з контролю аб.12 п.2
Рішення Ради регіонів від 15.03.2012 № 1-1/600
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
134

Питання організаційної роботи

Вільнянська райдержадміністрація
135

№05552/08-36 №01-20/1024
Лист
від 09.07.12 від 02.07.2012 Про продовження повноважень Дончик Т.Г.

Питання кадрової роботи та
державної служби

12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

136

№05561/08-37 №01-15/1037
Лист
від 09.07.12 від 04.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Вовченко Л.Л.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

137

№05595/08-36 №01-20/1067
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 Про погодження стажування Сосюри А.А.

Питання кадрової роботи та
державної служби

138

№05672/08-20 №01-18/1072
Лист
від 12.07.12 від 10.07.2012 Про виділення коштів

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

Гуляйпільська райдержадміністрація
139

№05621/08-37 №127/01-39
від 11.07.12

140

141

від 07.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Дяченко Л.П.

№05622/08-37 №124/01-39
від 11.07.12

Лист

Лист

від 02.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Романець М.К.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05623/08-22 №129/01-18
Лист
від 11.07.12 від 10.07.2012 Про виділення коштів на ремонт доріг
комунальної власності

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

№05624/08-22 №129/01-18
Лист
від 11.07.12 від 10.07.2012 Про виділення коштів на ремонт доріг
комунальної власності
Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

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

142

№05520/08-37 №01-01-23/1257
Лист
від 09.07.12 від 22.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Бакуменко Р.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05521/08-37 №01-01-30/1011
Лист
від 09.07.12 від 18.05.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Ткачук Л.В.
Мелітопольська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05560/08-20 №01-15/390
Лист
від 09.07.12 від 07.07.2012 Про виділення додаткових коштів

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

143

144

145

№05674/08-23 №1412/01-21
Лист
від 12.07.12 від 10.07.2012 Про сертифікацію Командитного товариства
"Желєв С.С. і компанія" Мелітопольський
елеватор"
Пологівська райдержадміністрація
146

147

148

№05625/08-37 №03-34/0779
Лист
від 11.07.12 від 06.07.2012 Про нагородження П"ятигорця В.Б.

№05627/08-22 №01-32/0771
Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 Про відкриття додаткових автобусних
маршрутів
Приморська райдержадміністрація

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

13

№
п/п
149

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05691/08-20 №1969/01-20
Лист
від 13.07.12 від 12.07.2012 Про виділення коштів

Тематика

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

Токмацька райдержадміністрація
150

№05522/08-37 №64-35/0645
Лист
від 09.07.12 від 02.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Шкарубі Є.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

151

№05523/08-37 №63-35/0646
Лист
від 09.07.12 від 02.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Чугуновій В.Є.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№05524/08-37 №64-35/0630
Лист
від 09.07.12 від 26.06.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Жуковій О.С.
Чернігівська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

152

153

№05586/08-22 №01-11/0619
Лист
від 10.07.12 від 07.07.2012 Про надання фінансової допомоги на ремонт
комунальних доріг

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

154

№05704/08-20 №01-11/0613
Лист
від 13.07.12 від 05.07.2012 Про фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища

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

Шевченківська райадміністрація
155

№05646/08-37 №0983/01-15
Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 Про нагородження Заболотного П.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Якимівська райдержадміністрація
156

№05555/08-36 №0107/26/1009
Лист
від 09.07.12 від 06.07.2012 Про погодження звільнення Корнієнка Є.І.

Питання кадрової роботи та
державної служби

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
157

№05613/08-24 №261/01-22
Лист
від 11.07.12 від 10.07.2012 МИРНЕНСЬКА СІЛЬРАДА ОРІХІВСЬКОГО
Р-НУ
Про встановлення приладів обліку води

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

158

№05673/08-20 №882
Лист
від 12.07.12 від 11.07.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів на ремонт покрівлі
будівлі клубу с. Тамбовка

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

159

№05673/08-24 №862
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
від 12.07.12 від 10.07.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про розроблення генерального плану населеного
пункту

14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

160

№05675/08-32 №822
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 12.07.12 від 02.06.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
середовища
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області
161

№05587/08-20 №07-10.3/514-562
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 Про стан використання субвенції

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

Головне управління земельних ресурсів
№05690/08-32 №08-06-08/3047
Лист
від 13.07.12 від 11.07.2012 Про процедуру продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення за
межами населеного пункту
Головне управління МНС України в Запорізькій області

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№05612/08-34 №01/7-2/1351
Лист
від 11.07.12 від 05.07.2012 Про проведення позачергового засідання
постійної обласної комісії з питань ТЕБ та НС
Державна податкова адміністрація

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

162

163

№05553/08-20 №322/9/15-212
Лист
Фінансування, затвердження і
від 09.07.12 від 07.07.2012 Про впровадження нормативної грошової оцінки виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
земельних ділянок населених пунктів
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
Інші територіальні обласні органи
164

165

№05565/08-35 №01-13-2362
Лист
від 09.07.12 від 09.07.2012 ЗАПОРІЗЬКА ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
ФОНДУ СОЦСТРАХУВАННЯ З
ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про внесення змін до складу правління Фонду

166

№05688/08-23 №2455
Лист
від 13.07.12 від 11.07.2012 ГОЛОВНЕ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
РИБООХОРОНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про впровадження форми звітності 1-А риба
Обласне управління лісового та мисливського господарства
167

№05678/08-36 №01-08/810
Лист
від 12.07.12 від 04.07.2012 Про погодження призначення Левицького А.Ю.

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Питання кадрової роботи та
державної служби

Регіональне відділення Фонду державного майна
№05616/08-22 №02-11-04665
Лист
від 11.07.12 від 09.07.2012 Про сприяння виведення ВАТ "НДІ
Перетворювач " з переліку підприємств, що
мають стратегічне значення для економіки та
безпеки держави
Управління внутрішніх справ
168

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

15

№
п/п
169

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№05546/08-41 №12/811

Вид документа
короткий зміст
Лист

Тематика
Правові питання

від 09.07.12

від 07.07.2012 Про виділення коштів для придбання
службового автотранспорту
Управління державної служби Головдержслужби України
170

№05548/08-36 №297/ТО0801-12
Лист
від 09.07.12 від 09.07.2012 Про надання пропозицій до проекту Державної
цільової програми розвитку державної служби
на період до 2016 року
Управління держдепартаменту з питань виконання покарань

Питання кадрової роботи та
державної служби

171

Правові питання

№05687/08-41 №1/11-1725
Лист
від 13.07.12 від 19.06.2012 Про закупівлю продукції яка виробляється на
підприємствах установи
Управління екології та природних ресурсів в області
172

№05610/08-32 №855/07
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
від 11.07.12 від 10.07.2012 Про розгляд і затвердження лімітів на утворення охорони навколишнього природного
середовища
та розміщення відходів на 2012-2013р.р.

№05628/08-32 №861/07
Лист
від 11.07.12 від 11.07.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
173

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Адміністрація державної прикордонної служби України
174

№05692/08-44 №0.232-6210/0/6-1 Лист
від 13.07.12 від 10.07.2012 Про порядок оформлення документів

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Антимонопольний комітет України
175

№05551/08-19 №300-29/08-7101
Лист
від 09.07.12 від 04.07.2012 Про погодження проекту Закону України "Про
Загальнодержавну програму розвитку
конкуренції в Україні на 2013-2023 роки"
Генеральна прокуратура
176

№05702/08-41 №19-р

Лист

від 13.07.12

від 10.07.2012 Про звернення депутата Вільнянської райради
Кривохатька В.В. щодо прав на користування
земельною ділянкою
Державна податкова служба України
177

№05605/08-20 №9582/5/07-1416
Лист
від 11.07.12 від 06.07.2012 Про інформаційно-аналітичний збірник

Питання соціально-економічного
розвитку

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
№05705/08-35 №2698/01/222-12
Лист
від 13.07.12 від 09.07.2012 Про надання інформації щодо кількості
стипендіатів, які отримують довічні стипендії
для учасників бойових дій у період ВВв
1941-1945 років
Державна служба з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
178

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

16

№
п/п
179

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№05581/08-21 №1373/0/20-12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 10.07.12

від 04.07.2012 Про надання інформації щодо виконання плану
заходів з виконання Національної програми
сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні
Державна служба молоді та спорту України
№05665/08-29 №3.4/4361
Лист
від 12.07.12 від 09.07.2012 Про надання інформації щодо виконання
Державної цільової соціальної програми
протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
Державна служба України з лікарських засобів

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

180

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

181

Охорона здоров'я

№05664/08-28 №13833-1.1/4.2/17 Лист
від 12.07.12 від 06.07.2012 Про розширення мережі аптечних закладів, які
займаються виробництвом лікарських засобів в
умовах аптеки
Державна служба України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних
захворювань
182

№05547/08-28 №22.2/2/1944/Ен

Лист

Охорона здоров'я

від 09.07.12

від 03.07.2012 Про надання інформації щодо виконання
Програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції
Державне агентство водних ресурсів України
№05578/08-32 №3
Лист
від 10.07.12 від 02.07.2012 ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ
ДЕРЖВОДАГЕНСТВІ
Про відзначення Дня Дніпра
Державне агентство екологічних інвестицій України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№05576/08-32 №1784/20/6
Лист
від 10.07.12 від 09.07.2012 ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 12.07.2012
Про участь у засіданні Робочої групи
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

183

184

185

№05706/08-36 №218/12
Лист
від 13.07.12 від 09.07.2012 Про кандидатуру Дорошенка С.О.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України
186

№05666/08-33 №1/04-3-1378
Лист
від 12.07.12 від 03.07.2012 Про надання інформації щодо
українсько-казахського співробітництва

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

Державне агентство лісових ресурсів України
187

№05626/08-37 №10-02/2/3580-12
Лист
від 11.07.12 від 03.07.2012 Про нагородження Носика В.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
№05682/08-27 №3438/27/4
Лист
від 13.07.12 від 10.07.2012 Про висвітлення в ЗМІ заходів, що
проводитимуться у зв"язку з підготовкою та
відзначенням 21-ї річниці незалежності України
Рахункова палата України
188

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

17

№
п/п
189

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№05528/08-20 №18-1256
Лист
від 09.07.12 від 06.07.2012 Про результати аудиту ефективності
використання коштів держбюджету, виділених
на будівництво автотранспортної магістралі
через р. Дніпро у м. Запоріжжі

Тематика

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

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

18

