Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 09.07.2012 по 13.07.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Ф20-КА

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Депутати Верховної Ради України
1
№08-27/1807 від 11.07.2012 НДУ БАРАНОВУ В.О.
Про фестиваль "Ми - українські"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
2
№08-33/1772 від 09.07.2012 МІНІСТРУ КУЛЬТУРИ ЧЕЧЕНСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ РФ
Про співробітництву
3

№08-31/1800

4

№08-45/1789

5

№08-22/1816

6

№08-21/1838

від 11.07.2012 ПРЕЗИДЕНТУ ЗОАГНКТ
Про надання відповіді
від 11.07.2012 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Про робочу поїздку
від 12.07.2012 ТОВ "РЕМПОСТАЧ"
Про проведення моніторингу
від 13.07.2012 Про проведення процедури списання державного
майна

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Питання релігії та національностей
Питання організаційної роботи
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
7
№08-35/1766 від 09.07.2012 При визнання гуманітарної допомоги

8

№08-35/1765

від 09.07.2012 Про включення до Єдиного реєстру отримувачів
гуманітарної допомоги

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
9
№08-37/1762 від 09.07.2012 Про підтримку клопотання щодо нагородження
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
10
№08-36/1791 від 11.07.2012 Про звільнення та призначення Лобанова В.Є.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
11
№08-36/1773 від 10.07.2012 Про погодження призначення Міщенка Е.О.
12

№08-36\1773

від 10.07.2012 Про погодження призначення Міщенка Е.О.

13

№08-24/1828

від 12.07.2012 Про внесення змін до постанови КМУ від
11.06.2012 № 517

Міністерство соціальної політики

Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Питання кадрової роботи та
державної служби

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

№
п/п
14

Адресат, номер, дата
№08-30/1837

Короткий зміст

від 13.07.2012 Про створення прийомної сім"ї Сколовської О.А.

Міністерство фінансів
15
№08-20/1760 від 09.07.2012 Про надання переліку змін до штатного розпису

Тематика
Питання усиновлення та дітей-сиріт

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
16

№08-37/1805

від 11.07.2012 Про організацію вручення державних нагород

Бердянський міськвиконком
17
№08-28/1770 від 09.07.2012 Про проведення зустрічі

Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Охорона здоров'я

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
18
№08-23/1775
19

№08-45/1782

20

№08-45/1783

21

№08-45/1784

22

№08-45/1785

23

№08-45/1813

від 10.07.2012 ЛЮБИМ Л,С,
Про виїзне засідання оргкомітету
від 10.07.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
від 10.07.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
від 10.07.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
від 10.07.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
від 11.07.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання

Ринкові відносини і реформування
в АПК
Питання організаційної роботи
Питання організаційної роботи
Питання організаційної роботи
Питання організаційної роботи
Питання організаційної роботи

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
24
№08-22/1794 від 11.07.2012 Про надання інформації щодо технічного стану
шламонакопичувачів
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
25
№08-22/1824 від 12.07.2012 ТОВ "АТП АСА"
Про усунення порушень
Інші кореспонденти
26
№08-22/1802 від 11.07.2012 ФОП КАЗІМОВ
Про розірвання договору

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

Обласний центр зайнятості
27
№08-21/1795 від 11.07.2012 Про оновлення складу Регіональної робочої групи Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Облпрокуратура
28
№08-35/1771

від 09.07.2012 Про проведення перевірки

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

2

№
п/п
29

Адресат, номер, дата
№08-41/1793

Короткий зміст

від 11.07.2012 Про надання правової оцінки

Облсанепідстанція
30
№08-29/1833 від 13.07.2012 Про робочу поїздку до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
Редакції газет
31
№08-27/1769
32

№08-27/1768

Учбові заклади
33
№08-36/1826

від 09.07.2012 РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про опублікування оголошення
від 09.07.2012 РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА"
Про опублікування оголошення

Тематика
Питання забезпечення законності,
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання кадрової роботи та
від 12.07.2012 ЗНУ
Про подяку за надану допомогу в доборі
державної служби
кандидатів до Президентського кадрового резерву

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Івано-Франківська ОДА
34
№08-33/1778 від 10.07.2012 Про пропозиції до Плану заходів

Луганська ОДА
35
№08-33/1787

від 11.07.2012 Про робочу поїздку

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

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України
36
№08-23/1836 від 13.07.2012 Про ситуацію в агропромисловому комплексі
Запорізької області

Ринкові відносини і реформування
в АПК

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
37

№08-35/1780

від 10.07.2012 Про організацію роботи щодо реалізації
соціальних ініціатив Президента України

38

№08-35/1764

від 10.07.2012 Про виконання розпорядження голови ОДА від
13.07.2011 №273

39

№08-39/1812

40

№08-21/1803

від 11.07.2012 Про окремі питання підготовки до проведення
виборів народних депутатів України
від 11.07.2012 Про участь у Конкурсах

41

№08-20/1792

від 11.07.2012 Про сплату податку на доходи фізичних осіб
відокремленими підрозділами підприємств

42

№08-22/1788

від 11.07.2012 Про газифікацію населених пунктів

43

№08-33/1798

від 11.07.2012 Про участь у Проекті ЄС/ПРООН "Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду-II"

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання виборів та референдумів
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
3

№
п/п
44

№08-29/1797

45

№08-24/1830

46

№08-23/1818

47

№08-20/1823

від 12.07.2012 Про надання інформації щодо надходження та
використання субвенції з держбюджету

48

№08-23/1820

49

№08-23/1817

від 12.07.2012 Про потребу у кредитах за програмою "Сільське
подвір"я" на період 2012-2015 роки
від 12.07.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування

50

№08-35/1829

від 12.07.2012 Про фінансову підтримку ветеранських
організацій

51

№08-29/1831

52

№08-23/1835

від 13.07.2012 Про проведення заходів з оздоровлення та
відпочинку дітей
від 13.07.2012 Про виконання завдань обласної Програми

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

від 11.07.2012 Про надання інформації щодо оздоровлення та
відпочинку дітей
від 12.07.2012 Про участь представників відповідних спеціально
уповноважених органів містобудування та
архітектури в комісіях, з розгляду питань
пов"язаних з погодженням документації із
землеустрою
від 12.07.2012 Про направлення на навчання

Бердянська райдержадміністрація
53
№08-27/1809 від 11.07.2012 Про телемарофон "Пам"ять"
Вільнянська райдержадміністрація
54
№08-27/1781 від 10.07.2012 Про надання інформації щодо розміщення
реклами
Запорізька райдержадміністрація
55
№08-27/1786 від 10.07.2012 Про зниження соціальної напруги
Приазовська райдержадміністрація
56
№08-45/1819 від 12.07.2012 Про результати перевірки
Приморська райдержадміністрація
57
№08-23/1776 від 10.07.2012 Про виїзне засідання оргкомітету
58

№08-36/1827

від 12.07.2012 Про погодження звільнення Романчука О.П.

59

№08-35/1834

від 13.07.2012 Про розвиток соціального діалогу

Розівська райдержадміністрація
60
№08-36/1822 від 12.07.2012 Про роз"яснення стосовно оплати праці
держслужбовців

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

Ринкові відносини і реформування
в АПК
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Питання організаційної роботи

Ринкові відносини і реформування
в АПК
Питання кадрової роботи та
державної служби
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання кадрової роботи та
державної служби

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Управління внутрішніх справ
61
№08-41/1774 від 10.07.2012 Про забезпечення охорони громадського порядку
та безпеки дорожнього руху
62

№08-29/1832

від 13.07.2012 Про робочу поїздку до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

Питання забезпечення законності,
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
4

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Управління екології та природних ресурсів в області
63
№08-45/1799 від 11.07.2012 Про проведення вивчення стану виконання
розпорядження

Тематика

Питання організаційної роботи

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
64

№08-33/1758

від 09.07.2012 Про виконання Протоколу заходів з реалізації
Угоди з Урядом Челябінської області Російської
Федерації

65

№08-35/1825

від 12.07.2012 Про виконання Регіональної угоди

Головне управління праці та соціального захисту населення
66
№08-44/1779 від 10.07.2012 Про проведення заняття з розподілу трудових
ресурсів на особливий період
Центр підвищення кваліфікації державних службовців, керівників
підприємств, установ й організацій
67
№08-21/1759 від 09.07.2012 Про перепідготовку і підвищення кваліфікації
спеціалістів

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання мобілізаційної та
оборонної роботи, робота митниць

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
68

№08-22/1801

від 11.07.2012 ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО Промисловість,
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
паливно-енергетичний комплекс,
Про надання інформації
транспорт і зв'язок

Державне агентство автомобільних доріг України
69
№08-22/1761 від 09.07.2012 Про надання Переліку об`єкту

Державне агентство екологічних інвестицій України
70
№08-22/1811 від 11.07.2012 Про надання на розгляд проектів цільових
(зелених) інвестицій
71

№08-22/1810

від 12.07.2012 Про участь у засіданні робочої групи

Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України
72
№08-28/1815 від 12.07.2012 Про виділення додаткових коштів на закупівлю
обладнання для обласного перинатального центру
Фонд державного майна України
73
№08-21/1767 від 09.07.2012 Про надання кандидатури до складу конкурсної
комісії з продажу пакета акцій

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

Охорона здоров'я

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
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