Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 30.07.12 по 03.08.12
№
п/п

1

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

№06322/08-33 №
від 02.08.12 від

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
2

№06255/08-37 №б/н
Лист
від 01.08.12 від 01.08.2012 ДУДКА О.І.
Про нагородження Губарь О.І. (інші)
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Верховна Рада України
3

№06147/08-01 №5179-VI
Закон України
від 30.07.12 від 06.07.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
відходи"

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

4

№06148/08-01 №5074-VI
Закон України
від 30.07.12 від 05.07.2012 Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування спирту етилового
для окремих виробництв

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

5

№06149/08-01 №5039-VI

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

від 30.07.12

Закон України

від 04.07.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
щодо функцій уповноваженого органу

6

№06150/08-01 №5036-VI
Закон України
від 30.07.12 від 04.07.2012 Про внесення зміни до Основ законодавства
України про охорону здоров`я щодо
встановлення обмежень для медичних і
фармацевтичних працівників під час здійснення
ними професійної діяльності

Охорона здоров'я

7

№06151/08-01 №5033-VI
Закон України
від 30.07.12 від 04.07.2012 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки
Таджикистан про внесення змін до Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Таджикистан про співробітництво в
галузі технічного захисту інформації

Питання інформаційних технологій

8

№06152/08-01 №5031-VI
Закон України
від 30.07.12 від 04.07.2012 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Монголії про
співробітництво у галузі попередження
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

9

№06153/08-01 №5032-VI
Закон України
від 30.07.12 від 04.07.2012 Про ратифікацію Договору між Україною та
Туркменістаном про довгострокове
торговельно-економічне співробітництво

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

10

№06154/08-01 №5082-VI
Закон України
від 30.07.12 від 05.07.2012 Про внесення зміни до статті 5 Закону України
"Про підвищення престижності шахтарської
праці"

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

11

№06155/08-01 №5040-VI
Закон України
Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць
від 30.07.12 від 04.07.2012 Про внесення змін до деяких законів України з
питань соціального захисту військовослужбовців

12

№06337/08-01 №5019-VI
Закон України
від 03.08.12 від 21.06.2012 Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення оподаткування
вартості побутового палива, що надається
вдовам померлих пенсіонерів вугільних
підприємств, які за життя мали право на
безоплатне отримання такого палива

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

13

№06338/08-01 №5060-VI

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

від 03.08.12

Закон України

від 05.07.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визначення умов поставок

14

№06339/08-01 №5088-VI
Закон України
від 03.08.12 від 05.07.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо реєстрації місця проживання та місця
перебування фізичних осіб в Україні

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

15

№06340/08-01 №5090-VI
Закон України
від 03.08.12 від 05.07.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо обов`язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

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

16

№06341/08-01 №5091-VI
Закон України
від 03.08.12 від 05.07.2012 Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб`єктів індустрії
програмної продукції

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

17

№06342/08-01 №5044-VI
Закон України
від 03.08.12 від 04.07.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань державних закупівель

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

18

№06344/08-01 №5065-VI
Закон України
від 03.08.12 від 05.07.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за
фальсифікацію або обіг фальсифікованих
лікарських засобів

Охорона здоров'я

19

№06345/08-01 №5038-VI
Закон України
від 03.08.12 від 04.07.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо ліцензування імпорту лікарських засобів
та визначення терміна "активний
фармацевтичний інгредієнт"

Охорона здоров'я

2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

20

№06346/08-01 №5003-VI
Закон України
від 03.08.12 від 21.06.2012 Про внесення змін до Земельного кодексу
України та інших законів України щодо
проведення робіт із землеустрою, пов`язаних із
встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст,
районів

21

№06347/08-01 №4996-VI
Закон України
від 03.08.12 від 21.06.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо здійснення державних закупівель

22

№06348-08-01 №5042-VI
Закон України
від 03.08.12 від 04.07.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення законодавства про
цінні папери

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

23

№06349/08-01 №5026-VI
Закон України
від 03.08.12 від 22.06.2012 Про організації роботодавців, їх об`єднання,
права і гарантії їх діяльності

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

24

№06350/08-01 №5018-VI

Питання організаційної роботи

від 03.08.12

Закон України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

від 21.06.2012 Про індустріальні парки

Депутати Верховної Ради України
25

№06167/08-10 №204/02-2302
Депутатське звернення
від 30.07.12 від 10.07.2012 НДУ ЛЯШКО А.С.
Про звернення Гайдей А.С. щодо надання
матеріальної допомоги на лікування доньки

26

№06292/08-10 №2052765
Депутатське звернення
від 02.08.12 від 28.07.2012 НДУ ТИЩЕНКО О.І.
Про звернення Стоцької С.М. щодо поселення її
до гуртожитку
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

Банки
№06317/08-24 №1255/5924/2012
Лист
від 02.08.12 від 27.07.2012 ПАТ "УКРГАЗБАНК"
Про іпотечне кредитування
Громадські об'єднання

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№06351/08-24 №68
Лист
від 03.08.12 від 01.08.2012 ГО "ОБ`ЄДНАННЯ
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ,
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ
БУДИНКІВ "ВІКТОРІЯ"
Про звернення правління
Закордонні організації та фірми

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№06225/08-33 №12-288
Лист
від 31.07.12 від 25.07.2012 АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛАТА В
УКРАЇНІ
Про співробітництво
Інші кореспонденти

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

27

28

29

3

№
п/п
30

Адресат
номер, дата

33

Правові питання

Лист

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Охорона здоров'я

від 27.07.2012 ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І"
Про передачу автомобілів швидкої допомоги

№06226/08-29 №1-3/89
від 31.07.12

Лист

від 20.07.2012 ДП "УКРЕКОРЕСУРСИ"
Про поводження з відходами як вторинною
сировиною

№06212/08-28 №129/07-12
від 31.07.12

Лист

Тематика

від 30.07.2012 ДНІПРОВСЬКА ЕКОЛОГІЧНА
ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо виконання
судових рішень у сфері земельних відносин

№06200/08-24 №796/08
від 31.07.12

32

Вид документа
короткий зміст

№06185/08-41 №05/2/3-2064 вихвід 30.07.12

31

Номер, дата
адресата

Лист

від 14.07.2012 АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ
ЄДИНОБОРСТВ
Про направлення команди регіону на Кубок
світу з єдиноборств
Лист
УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Про видання "Доступ до публічної інформації..."

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

34

№06227/08-27 №б/н
від 31.07.12 від

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

35

№06239/08-27 №698
Лист
від 31.07.12 від 18.07.2012 ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу ім.
Сови

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

36

№06240/08-27 №673
Лист
від 31.07.12 від 17.07.2012 ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення фестивалю мистецтв
"Боромля-2012"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

37

№06250/08-33 №б/н
Лист
від 31.07.12 від 25.07.2012 МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА
ГРОМАДУ
Про впровадження спеціального пілотування
енергоефективності

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

38

№06314/08-22 №Н-21/744
Лист
від 02.08.12 від 30.07.2012 Про компенсацію збитків на пільгове
перевезення громадян пільгових категорій

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

39

№06358/08-24 №1-08-11
Лист
від 03.08.12 від 01.08.2012 ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Про участь у конкурсі енергозберігаючих
проектів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

40

№06364/08-22 №НГ-9/1094
Лист
від 03.08.12 від 18.07.2012 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про погодження графіків аварійного
відключення споживачів, які живляться від
мереж ДП "Придніпровська залізниця"

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

4

№
п/п
41

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№06367/08-27 №241
Лист
від 03.08.12 від 30.07.2012 АСОЦІАЦІЯ ЛІДЕРІВ ТУРБІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Про участь у туристичному Форумі
09-10.10.2012

42

№06373/08-24 №01/276
Лист
від 03.08.12 від 31.07.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ НДЦ ПРОДУКТИВНОСТІ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Про співробітництво
Партії та громадські організації

Тематика

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

43

№06224/08-22 №1/1-30
Лист
від 31.07.12 від 19.07.2012 ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ
РУХ"
Про діяльність територіального управління
Головавтотрансінспекції

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

44

№06237/08-29 №б/н
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 ВМГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА
ХОСТЕЛ АСОЦІАЦІЯ"
Про проведення 24-26.08.2012 молодіжного
туристичного фестивалю "Дивосвіт"

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

45

№06357/08-35 №б/н

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

від 03.08.12

46

Лист

від 03.08.2012 БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МУДРІСТЬ +
МИЛОСЕРДЯ"
Про надання інформації щодо транспортних
засобів

№06375/08-31 №126

Лист

Питання релігії та національностей

від 03.08.12

від 27.07.2012 ВГО "ДІАСПОРА ЧЕЧЕНСЬКОГО НАРОДУ"
Про проведення міжнародного фестивалю
українсько-чеченської дружби
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
47

№06128/08-03 №508-р
від 30.07.12

Розпорядження

від 25.07.2012 Про підготовку підприємств
паливно-енергетичного комплексу,
житлово-комунального господарства та об`єктів
соціальної сфери до стабільної роботи в
осінньо-зимовий період 2012/13 року

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

48

№06129/08-03 №504-р
Розпорядження
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про затвердження плану заходів з відзначення у
2012 році Дня партизанської слави

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

49

№06130/08-03 №514-р
Розпорядження
Питання організаційної роботи
від 30.07.12 від 18.07.2012 Про затвердження плану заходів з впровадження
Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

50

№06131/08-03 №670
Постанова
від 30.07.12 від 18.07.2012 Деякі питання електронної взаємодії органів
виконавчої влади

Питання організаційної роботи

51

№06132/08-03 №658
Постанова
від 30.07.12 від 20.06.2012 Про утворення Ради голів громадських рад при
органах виконавчої влади

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

5

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

52

№06133/08-03 №666
Постанова
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про затвердження Порядку проведення
службового розслідування

Питання кадрової роботи та
державної служби

53

№06134/08-03 №663
Постанова
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 1998р. №1210

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

54

№06135/08-03 №660
Постанова
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про затвердження Порядку виплати одноразової
матеріальної допомоги особам, які постраждали
від торгівлі людьми

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

55

№06136/08-03 №669
Постанова
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про внесення змін до Порядку здійснення
місцевих запозичень

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

56

№06137/08-09 №
Доручення
від 30.07.12 від 30.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про заплановану робочу
поїздку Прем`єр-міністра України до
Запорізької області (02.08.2012)

Питання організаційної роботи

57

№06138/08-09 №14853/32/1-12
Доручення
від 30.07.12 від 26.07.2012 (М.Азаров) Про створення регіональних
контактних центрів

Питання організаційної роботи

58

№06139/08-09 №10984/78/1-12
Доручення
від 30.07.12 від 27.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про вдосконалення роботи
соціальних служб

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

59

№06140/08-09 №30727/1/1-12
Доручення
від 30.07.12 від 26.07.2012 (М.Азаров) Про актуальні проблеми
соціально-економічного розвитку регіонів
України

Питання соціально-економічного
розвитку

60

№06141/08-09 №31604/14/1-12
Доручення
від 30.07.12 від 25.07.2012 (М.Азаров) Про інвентаризацію земельних
ділянок)

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

61

№06142/08-09 №27309/3/1-12
Доручення
від 30.07.12 від 26.07.2012 (М.Азаров) Про ситуацію на технічній території
колишньої 275 АБРБ

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

62

№06143/08-09 №9641/0/2-12
Доручення
від 30.07.12 від 28.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про підсумки громадських
слухань щодо внесення змін до постанови КМУ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

63

№06144/08-09 №30596/1/1-12
Доручення
Питання кадрової роботи та
державної служби
від 30.07.12 від 28.07.2012 Про План заходів щодо реалізації у 2012 році
положень Стратегії державної кадрової політики
на 2012-2020 роки

64

№06145/08-09 №30615/1/1-12
Доручення
від 30.07.12 від 26.07.2012 (М.Азаров) Про відзначення 1 жовтня 2012
Міжнародного дня людей похилого віку та Дня
ветерана

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

6

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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65

№06146/08-09 №23397/3/1-12
Доручення
від 30.07.12 від 27.07.2012 (С.Тігіпко) Про вивчення досвіду Грузії у
проведенні економічних реформ

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

66

№06215/08-09 №30730/1/1-12
Доручення
від 31.07.12 від 28.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про результати вибіркової
перевірки об`єктів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

67

№06217/08-16 №784/12
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 (О.Кушніренко) Про підготовку робочої поїздки
Прем`єр-міністра України до Запорізької
області

Питання організаційної роботи

68

№06267/08-09 №30378/1/1-12ф
Доручення
від 01.08.12 від 30.07.2012 (М.Азаров) Про виділення додаткових коштів на
сплату за спожиту електроенергію

69

№06268/08-09 №27666/1/1-12
Доручення
від 01.08.12 від 30.07.2012 (М.Азаров) Про аналіз діяльності структурних
підрозділів органів виконавчої влади,
відповідальних за зв`язки з громадськістю

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

70

№06269/08-09 №31422/1/1-12
Доручення
від 01.08.12 від 30.07.2012 (М.Азаров) Про підготовку засідання
Оргкомітету з підготовки та відзначення 21-ї
річниці незалежності України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

71

№06287/08-03 №680
Постанова
від 02.08.12 від 25.07.2012 Питання присвоєння рангів державним
службовцям та визначення співвідношень між
рангами державних службовців і рангами
посадових осіб місцевого самоврядування,
військовими званнями, дипломатичними
рангами та іншими спеціальними званнями

Питання кадрової роботи та
державної служби

72

№06288/08-03 №681
Постанова
від 02.08.12 від 18.07.2012 Про надання державним службовцям
службового житла, а також компенсації витрат
на проживання та інших витрат у зв`язку з
тимчасовим переведенням на іншу посаду
державного службовця до іншого населеного
пункту

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

73

№06289/08-03 №682
Постанова
від 02.08.12 від 18.07.2012 Про затвердження Державної програми
співпраці із закордонними українцями на період
до 2015 року

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

74

№06290/08-03 №683
Постанова
від 02.08.12 від 18.07.2012 Про внесення змін до постанови КМУ від
09.06.2012 № 701

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

75

№06291/08-16 №9725/0/2-12
Лист
від 02.08.12 від 31.07.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення ГО
"Бізнес-Союз "Порада" " щодо ситуації з малим
бізнесом у м. Запоріжжі

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

7

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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76

№06327/08-04 №ВП 57
Витяг з протоколу
від 03.08.12 від 01.08.2012 (М.Азаров) 9.4 Рішення з окремих питань щодо
врегулювання проблемних питань, які
виникають під час погашення заборгованості
різниці в тарифах

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

77

№06328/08-04 №ВП 57
Витяг з протоколу
від 03.08.12 від 01.08.2012 (М.Азаров) 6. Про заходи, спрямовані на
запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій, пов`язаних з пожежною небезпекою, і
оперативного реагування на них у пожежо
небезпечний період 2012 року

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

78

№06329/08-03 №521-р
Розпорядження
від 03.08.12 від 01.08.2012 Про виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету

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

79

№06330/08-03 №524-р
Розпорядження
від 03.08.12 від 01.08.2012 Про затвердження плану заходів у зв`язку з
70-ми роковинами початку насильного
вивезення мирного населення з території
окупованої України на примусові роботи в роки
Великої Вітчизняної війни

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

80

№06331/08-09 №30860/1/1-12
Доручення
від 03.08.12 від 02.08.2012 (М.Азаров) Про висвітлення аграрної тематики
в ЗМІ

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

81

№06332/08-09 №21862/20/1-12
Доручення
від 03.08.12 від 01.08.2012 (Р.Богатирьова) Про виділення коштів з
Державного бюджету

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

82

№06333/08-09 №30095/2/1-12
Доручення
від 03.08.12 від 01.08.2012 (М.Азаров) Про будівництво в кожному регіоні
нових об`єктів спортивної інфраструктури

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

83

№06334/08-09 №31330/1/1-12
Доручення
від 03.08.12 від 01.08.2012 (М.Азаров) Про проведення VІІ Всеукраїнської
велоестафети

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

84

№06335/08-09 №31681/3/1-12
Доручення
від 03.08.12 від 01.08.2012 (М.Азаров) Про організацію робочої поїздки до
Запорізької області М.Я. Азарова (02.08.2012)

Питання організаційної роботи

85

№06336/08-09 №30943/1/1-12
Доручення
від 03.08.12 від 01.08.2012 (С.Тігіпко) Про виконання Плану заходів з
увічнення пам`яті про події Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років та її учасників
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Міністерство аграрної політики та продовольства
86

№06246/08-23 №37-13-1-11/1372
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 03.08.2012
Про участь у селекторній нараді

Ринкові відносини і реформування в
АПК

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

87

№06254/08-23 №37-11-5-11/1369
Лист
від 01.08.12 від 31.07.2012 Про проведення навчально-освітньої роботи
серед учасників аграрного ринку

Ринкові відносини і реформування в
АПК

88

№06316/08-23 №37-34-12/13854
Лист
від 02.08.12 від 01.08.2012 Про протидію масовим пожежам

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
89

№06191/08-33 №3911-05/28369-0 Лист
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про надання інформації щодо залучення
інвестицій та інвестиційного клімату

90

№06197/08-19 №2812-04/28800-0
від 30.07.12

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

Лист

Питання соціально-економічного
від 30.07.2012 Про надання інформації щодо підтримки бізнесу розвитку

91

№06199/08-21 №3641-06/28179
Лист
від 31.07.12 від 25.07.2012 Про надання інформації щодо виконання
регіональних програм розвитку малого і
середнього підприємництва

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

92

№06252/08-25 №2501-04/
Лист
від 01.08.12 від 31.07.2012 Про надання інформації щодо святкування Дня
працівників торгівлі

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

93

№06324/08-19 №2823-06/
Лист
від 03.08.12 від 31.07.2012 Про визнання територій депресивними у 2012
році

Питання соціально-економічного
розвитку

94

№06355/08-21 №3222-04/28724-0 Лист
від 03.08.12 від 30.07.2012 Про надання інформації щодо ефективності
управління суб`єктами господарювання

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

95

№06366/08-33 №80-06/29266
Лист
від 03.08.12 від 01.08.2012 Про проведення міжнародної виставки
"Іран-пласт"

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

Міністерство закордонних справ
96

№06270/08-33 №311/14-186-1515 Лист
від 01.08.12 від 30.07.2012 Про організацію презентації областей України в
Комітеті Регіонів ЄС

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

Міністерство культури
97

№06251/08-27 №1658/7/
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 Про відзначення 21-ї річниці незалежності
України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

98

№06325/08-27 №1669/67/14-12
Лист
Культура, туризм, засоби масової
від 03.08.12 від 01.08.2012 Про надання кандидатури до складу Оргкомітету інформації та архівної справи

Міністерство надзвичайних ситуацій
99

№06192/08-44 №01-6953/171
Лист
від 30.07.12 від 23.07.2012 Про ситуацію на технічній території колишньої
275 АБРБ

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

9
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Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата
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№06223/08-34 №01-7156/171
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 Про додаткові заходи щодо протидії пожежам у
природних екосистемах

101

№06242/08-34 №17-1/508
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 31.07.2012
Про участь у селекторній нараді
Міністерство охорони здоров'я
102

№06198/08-28 №04.02.24/7884
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 Про проведення тренінгу лікарів

Тематика

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
103

№06168/08-45 №7/13-12281
Лист
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про надання інформації щодо врегулювання
правового статусу територіальних громад сіл,
селищ, міст, які перебувають у складі інших
територіальних громад

Питання організаційної роботи

104

№06194/08-24 №7/6-12221
Лист
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про стан виконання основних завдань та заходів
Загальнодержавної програми реформування і
розвитку ЖКГ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

105

№06293/08-24 №7/23-12471

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 02.08.12

106

107

від 01.08.2012 УРОЧИСТОСТІ ДО ДНЯ БУДІВЕЛЬНИКА
10.07.2012
Про участь у заходах

№06297/08-24 №7/10-12486
від 02.08.12

Лист

Лист

від 01.08.2012 Про надзвичайні події на виробництві

№06325/08-24 №7/20-12649
Лист
від 03.08.12 від 02.08.2012 Про надання інформації щодо зведених реєстрів
договорів

№06354/08-24 №7/17-12251
Лист
від 03.08.12 від 26.07.2012 Про акредитацію банківськими установами
забудовників
Міністерство соціальної політики
108

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

109

№06169/08-29 №8002/0/14-12/56
Лист
від 30.07.12 від 24.07.2012 Про погодження проекту постанови КМУ "Про
затвердження Державної цільової соціальної
програми підтримки сім`ї до 2016 року"

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

110

№06204/08-30 №427/0/15-12/57
Лист
від 31.07.12 від 19.07.2012 Про забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування

Питання усиновлення та дітей-сиріт

111

№06205/08-35 №442/0/15-12/014
Лист
від 31.07.12 від 25.07.2012 Про санаторно-курортне лікування

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

№06294/08-29 №8350/0/14-12/56
Лист
від 02.08.12 від 01.08.2012 Про надання інформації щодо закладів, що
проводять корекційні програми
Міністерство фінансів
112

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

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

113

№06380/08-26 №31-07110-04-5/1
Лист
Освіта і наука
від 03.08.12 від 03.08.2012 Про надання інформації щодо контингентів
вихованців у позашкільних навчальних закладах
та учнів у професійно-технічних навчальних
закладах
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
114

№06213/08-43 №02-4344/40
Лист
від 31.07.12 від 24.07.2012 Про сприяння у вирішенні питання

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Запорізький міськвиконком
115

№06256/08-27 №383р
Розпорядження
від 01.08.12 від 27.07.2012 Про створення організаційного комітету з
вирішення питань спорудження Алеї професій в
місті Запоріжжі

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

116

№06272/08-24 №01-21/02012
Лист
від 01.08.12 від 01.08.2012 Про будівництво споруд для очищення та
повторного використання промивних вод ДВС-1

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

117

№06273/08-20 №01-19/02013
Лист
від 01.08.12 від 01.08.2012 Про збільшення обсягу субвенції з державного
бюджету

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

118

№06274/08-22 №01-21/02015
Лист
Промисловість,
від 01.08.12 від 01.08.2012 Про спеціальне пристосування для перевезення і паливно-енергетичний комплекс,
монтажу негабаритних блоків прогонової будови транспорт і зв'язок
мостів (плавкран)

119

№06275/08-24 №01-21/02012
Лист
від 01.08.12 від 01.08.2012 Про реконструкцію каналізаційного колектору
до КНС-1 по вул. Українській

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

120

№06306/08-22 №01-05/875
Лист
від 02.08.12 від 24.08.2012 УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ДОРОЖНЬОГО
БУДІВНИЦТВА
Про внесення змін до переліку об`єктів

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

121

№06361/08-22 №Т-0548-01
Лист
від 03.08.12 від 20.07.2012 Про проведення контролю за дотриманням
законодавства в частині перевезення пасажирів
пільгових категорій

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

122

№06362/08-22 №І-0547-01
Лист
від 03.08.12 від 20.07.2012 Про проведення контролю за дотриманням
законодавства в частині перевезення пасажирів
пільгових категорій

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

№06369/08-27 №08884/01-20
Лист
від 03.08.12 від 02.08.2012 Про зміну терміну виконання заходу
"Будівництво та реконструкція системи
каналізування о. Хортиця з ліквідацією полів
підземної фільтрації"
ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
123

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Депутати Запорізької обласної ради
11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

124

№06172/08-10 №0068
Депутатське звернення
від 30.07.12 від 27.07.2012 ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про поставку "пільгового" газу для
Чернігівського р-ну
Обласна рада

Тематика

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

125

№06156/08-17 №4
Рішення
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін до рішення обласної ради від
17.11.2010 №6 "Про утворення Президії
Запорізької обласної ради" (зі змінами)

Питання організаційної роботи

126

№06157/08-17 №16
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про Програму інвентаризації
внутрішньогосподарських зрошувальних систем
Запорізької області на 2012-2013 роки

Ринкові відносини і реформування в
АПК

127

№06158/08-17 №17
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про затвердження цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз у
Запорізькій області на 2012-2016 роки

Охорона здоров'я

128

№06159/08-17 №14

Питання організаційної роботи

від 30.07.12

129

130

від 26.07.2012 Про звіт обласної державної адміністрації щодо
виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Запорізької області на
2012 рік, за підсумками 1 півріччя

№06160/08-17 №18
від 30.07.12

Рішення (ПРОГРАМА)

Охорона здоров'я

від 26.07.2012 Про Програму протидії поширенню наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів в
Запорізькій області на 2012-2015 роки

№06161/08-17 №19
від 30.07.12

Рішення

Рішення (ПРОГРАМА)

від 26.07.2012 Про внесення змін та доповнень до Програми
профілактики правопорушень та забезпечення
громадської безпеки в Запорізькій області,
розвитку матеріально-технічної бази органів і
підрозділів внутрішніх справ, прокуратури,
УСБУ в Зап.обл., спеціалізованих підрозділів
міліції внутрішніх військ МВС України,
Управління податкової міліції ДПС у Зап.обл.
на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням
облради від 23.02.2012 №9

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

131

№06162/08-17 №20
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про стан виконання Програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
у Запорізькій області на 2010-2013 роки,
затвердженої рішенням Запорізької обласної
ради від 29.10.2009 №7

Охорона здоров'я

132

№06163/08-17 №21
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про хід виконання обласної Програми з
реалізації Конвенції ООН про права дитини на
2011-2016 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 23.12.2010 №12, у 2011 та
2012 раках

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

12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

133

№06164/08-17 №22
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін до цільової програми
розвитку фізичної культури і спорту у
Запорізькій області на 2012-2016 роки,
затвердженої рішенням Запорізької обласної
ради від 24.11.2011 №9

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

134

№06173/08-17 №23
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення доповнення до Регіональної
програми будівництва (придбання) доступного
житла у Запорізькій області на 2010-2017 роки

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

135

№06174/08-17 №26
Рішення (ПРОГРАМА)
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін і доповнень до Програми
розвитку дорожнього господарства Запорізької
області на 2012 рік, затвердженої рішенням
Запорізької обласної ради від 23.02.2012 №16, зі
змінами та доповненнями

136

№06175/08-17 №28
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін до регіональної цільової
програми "Питна вода Запорізької області" на
2010-2020 роки, затвердженої рішенням
Запорізької обласної ради від 31.05.2012 №10

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

137

№06176/08-17 №29

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 30.07.12

138

від 26.07.2012 Про внесення змін до Програми реформування
та розвитку житлово-комунального господарства
Запорізької області на 2011-2014 роки,
затвердженої рішенням Запорізької обласної
ради від 08.09.2010 №11 в редакції,
затвердженої рішенням Запорізької обласної
ради від 26.05.2011 №10 (зі змінами)

№06177/08-17 №30
від 30.07.12

Рішення (ПРОГРАМА)

Рішення (ПРОГРАМА)

від 26.07.2012 Про внесення змін до обласної Програми
соціальної підтримки малозабезпечених
громадян із числа ветеранів війни, праці,
інвалідів, інших соціальних верст населення
"Назустріч людям" на 2011-2014 роки,
затвердженої рішенням Запорізької обласної
ради від 24.02.2011 №14

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

139

№06178/08-17 №31
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін до Програми сприяння
розвитку інформаційної галузі області на
2011-2015 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 24.02.1211 №15

Питання інформаційних технологій

140

№06179/08-17 №32
Рішення
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін та доповнень до рішення
Запорізької обласної ради від 30.11.2006 №42
"Про відзнаки Запорізької обласної ради" (зі
змінами та доповненнями)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

141

№06180/08-17 №33
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін до Програми розвитку освіти
Запорізької області на 2010-2012 роки,
затвердженої рішенням Запорізької обласної
ради від 31.03.2010 №6

Освіта і наука

13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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142

№06181/08-17 №34
Рішення (ПРОГРАМА)
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін і доповнень до Програми
розвитку культури Запорізької області на
2008-2012 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 29.11.2007 (зі змінами)

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

143

№06182/08-17 №44
Рішення
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про надання мисливських угідь у користування

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

144

№06183/08-17 №58
Рішення
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін до плану роботи Запорізької
обласної ради на 2012 рік, затвердженого
рішенням обласної ради від 29.12.2011 №26 (зі
змінами та доповненнями)

Питання організаційної роботи

145

№06184/08-17 №66
Рішення
від 30.07.12 від 26.07.2012 Про звернення депутатів Запорізької обласної
ради до Кабінету Міністрів України щодо
ситуації, яка склалася в агропромисловому
комплексі Запорізької області

Питання організаційної роботи

146

№06186/08-17 №01-26/0715
Лист
від 30.07.12 від 27.07.2012 Про ситуацію в агропромисловому комплексі
області

Ринкові відносини і реформування в
АПК

147

№06187/08-17 №4748/01-33
Лист
Фінансування, затвердження і
від 30.07.12 від 27.07.2012 Про внесення змін до податкового законодавства виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

148

№06188/08-17 №2688/01-13
від 30.07.12

Лист

від 26.07.2012 Про виділення коштів КП "Облводоканал"

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

149

№06244/08-17 №24
Рішення
від 31.07.12 від 26.07.2012 Про внесення змін та доповнень до Переліку
заходів, спрямованих на охорону та раціональне
використання природних ресурсів у 2012 році,
затвердженого рішенням обласної ради від
23.02.2012 № 14, зі змінами та доповненнями

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

150

№06247/08-17 №2468/01-24
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 Про створення КЗ "Запорізький обласний
туристично-інформаційний центр" ЗОР

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

151

№06257/08-17 №15
Рішення
від 01.08.12 від 26.07.2012 Про хід виконання Комплексної програми
розвитку малого підприємництва у Запорізькій
області на 2011-2012 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 24.02.2011 № 8 (зі
змінами), за підсумками 2011 року

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

14

№
п/п
152

Адресат
номер, дата

№06258/08-17 №25
від 01.08.12

153

Номер, дата
адресата
Рішення

від 26.07.2012 Про внесення змін та доповнень до регіональної
програми будівництва. реконструкції,
модернізації об`єктів інфраструктури,
соціально-культурного та екологічного
призначення по Запорізькій області на період до
2016 року, затвердженої рішенням обласної ради
від 27.092011 № 4, зі змінами та доповненнями

№06278/08-17 №35
від 01.08.12

Вид документа
короткий зміст

Тематика
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Рішення

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
від 26.07.2012 Про внесення змін і доповнень до рішення
обласної ради від 29.12.2011 № 3 "Про обласний індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
бюджет на 2012 рік" (зі змінами та
оподаткування тощо
доповненнями)

Постійні комісії обласної ради
154

№06171/08-10 №25-07/12
Депутатське звернення
від 30.07.12 від 25.07.2012 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про висновки та рекомендації комісії
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

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

Апеляційний суд
155

№06308/08-37 №08вк-03/62
Лист
від 02.08.12 від 31.07.2012 Про нагородження Міронова О.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

156

№06309/08-37 №08вк-03/63
Лист
від 02.08.12 від 31.07.2012 Про нагородження Мельник О.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

157

№06310/08-37 №08вк-03/64
Лист
від 02.08.12 від 31.07.2012 Про нагородження Герасімової К.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ВАТ "Запоріжавтотранс"
158

№06248/08-22 №1/09-01-651
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 Про внесення змін до маршрутів

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

159

№06249/08-22 №1/09-01-650
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 Про внесення змін до маршрутів

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

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
160

№06202/08-22 №001-05/5210
Лист
від 31.07.12 від 27.07.2012 Про інвестиційну програму 2013 р.

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

№06301/08-22 №007-41/5274
Лист
від 02.08.12 від 30.07.2012 Про погодження графіків обмеження
споживання електроенергії та потужності
ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"

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

161

162

№06238/08-37 №13/709
Лист
від 31.07.12 від 27.07.2012 Про нагородження Абліцової І.П. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Господарський суд
163

№06229/08-43 №09-07/750
Лист
від 31.07.12 від 26.07.2012 Про справу 5009/2782/12 за позовом ТОВ
"ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ"

Питання забезпечення законності,
охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян
15

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

164

№06379/08-43 №5009/2866/12
Лист
від 03.08.12 від 30.07.2012 Про порушення провадження у справі (ТОВ
"ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ")
Завод "Іскра"
165

№06271/08-22 №1049-81/6
Лист
від 01.08.12 від 31.07.2012 Про надання державної поворотної допомоги

Тематика

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

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

Запорізька дирекція залізничних перевезень
№06359/08-22 №ДНМІ-02-63/748 Лист
від 03.08.12 від 27.07.2012 Про користувачів, які виконують навантаження
на станції Запоріжжя-Вантажне
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
166

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

167

№06195/08-20 №11-529
Лист
від 30.07.12 від 24.07.2012 ПАТ "ЗАПОРІЖКРАН"
Про повернення ПДВ

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

168

№06207/08-24 №3835/16
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про надання на розгляд та узгодження
розрахунків з різниці в тарифах

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

169

№06208/08-22 №777
Лист
від 31.07.12 від 27.07.2012 ТОВ "МД ІСТЕЙТ"
Про обстеження промислового майданчика

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

170

№06231/08-24 №БМЕУ-3-1760
Лист
від 31.07.12 від 26.07.2012 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКЕ
БУКДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
Про прийняття об`єктів водопостачання в
комунальну власність

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

171

№06232/08-23 №б/н
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЛАГОДІЙНЕ
ТОВАРИСТВО БДЖОЛЯРІВ
Про співробітництво

Ринкові відносини і реформування в
АПК

172

№06234/08-46 №01/163
Лист
від 31.07.12 від 26.07.2012 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ
КОМБІНАТ
Про придбання житла для інвалідів війни

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

173

№06243/08-24 №460
Лист
від 31.07.12 від 31.07.2012 ТОВ "ОРІХІВТЕПЛОМЕРЕЖА"
Про погашення заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

174

№06263/08-22 №21
Лист
від 01.08.12 від 31.07.2012 ТОВ "ОМЄГА-ГРУП 2000"
Про проведення обстеження промислового
майданчика

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

16

№
п/п
175

Адресат
номер, дата

№06264/08-22 №800
від 01.08.12

176

178

179

Лист

Лист

від 02.08.2012 ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯ-ЛІДЕР-ХХІ"
Про договір на перевезення пасажирів

№06365/08-22 №2103
від 03.08.12

Лист

від 02.08.2012 ТОВ "ЗАПОРІФЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

№06304/08-22 №2К328-Б
від 02.08.12

Лист

від 01.08.2012 ПрАТ "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"
Про нагородження Сіренка С.І.

№06302/08-22 №06/345
від 02.08.12

Вид документа
короткий зміст

від 31.07.2012 ТОВ "МД ІСТЕЙТ"
Про проведення обстеження промислового
майданчика

№06286/08-37 №б/н
від 01.08.12

177

Номер, дата
адресата

Лист

від 01.08.2012 ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про узгодження довідки на закупівлю та
реалізацію скрапленого газу

180

№06368/08-22 №267
Лист
від 03.08.12 від 01.08.2012 ТОВ "ПОЧЕРК"
Про проведення перевірки
Інші кореспонденти

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

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

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

181

№06190/08-22 №20
Лист
від 30.07.12 від 25.07.2012 ПІДПРИЄМСТВО "ПРИМТУР ГРУП"
Про співпрацю

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

182

№06209/08-32 №17
Лист
від 31.07.12 від 25.07.2012 СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ
МОНАСТИР
Про відведення в постійне користування
земельної ділянки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

183

№06210/08-24 №02/261
Лист
від 31.07.12 від 26.07.2012 КАМ`ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКЕ МІСЬКЕ КП
"ВОДОКАНАЛ"
Про погашення заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

184

№06230/08-43 №146-4598вих12
Лист
від 31.07.12 від 26.07.2012 ПРОКУРАТУРА МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
Про визнання недійсним рішення Запорізької
міської ради від 24.12.2008 №62/131

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

185

№06233/08-23 №994/7
Лист
від 31.07.12 від 25.07.2012 АЗОВДЕРЖРИБООХОРОНА
Про ситуацію в Азовському морі біля
адміністративних меж Запорізької області

Ринкові відносини і реформування в
АПК

186

№06259/08-31 №06/12-32
Лист
від 01.08.12 від 30.07.2012 ПАРАФІЯ СВ.АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА
Про візит Любомира Гузара

Питання релігії та національностей

17

№
п/п
187

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№06262/08-20 №223
від 01.08.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 01.08.2012 КП "УНІВЕРС"
Про виділення коштів

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

188

№06352/08-37 №10-000/1352
Лист
від 03.08.12 від 02.08.2012 Про нагородження Панасюк І.А., Лисенко І.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

189

№06370/08-20 №1650
Лист
від 03.08.12 від 02.08.2012 ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"
Про повернення ПДВ

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

190

№06381/08-22 №13/850
Лист
від 03.08.12 від 02.08.2012 ДП "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ
"ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
Про надання допомоги
Інші транспортні організації

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

191

№06299/08-32 №239/40-юр
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 02.08.12 від 12.07.2012 ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
середовища
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Облпрокуратура
192

№06304/08-41 №07/1-2198/9вихЛист
від 02.08.12 від 01.08.2012 Про надання копій документів

Правові питання

Облпрофрада
№06326/08-38 №01-19/210
Лист
від 03.08.12 від 02.08.2012 Про проведення зустрічі з профспілковим
активом області
Партії та громадські об'єднання
193

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

194

№06241/08-24 №037
Лист
від 31.07.12 від 27.07.2012 ОБКОМ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Про співробітництво з Сербією

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

195

№06260/08-22 №60
Лист
від 01.08.12 від 27.07.2012 ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
АФГАНІСТАНУ
Про виконання домовленостей

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

196

№06283/08-35 №105-ф
Лист
від 01.08.12 від 31.07.2012 Про стан виконання Регіональної угоди на
2011-2013 роки у І півріччі 2012 року
Підприємства комунальної служби

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

197

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№06196/08-24 №257
Лист
від 30.07.12 від 26.07.2012 ПРИМОРСЬКЕ ОВУЖКГ
Про погашення заборгованості різниці в
тарифах
Редакції газет
198

№06313/08-27 №01/1
Лист
від 02.08.12 від 01.08.2012 РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ОСТРІВ СВОБОДИ"
Про розповсюдження газети

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
18

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Полтавська ОДА
№06216/08-25 №01-67/1292
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СОРОЧИНСЬКИЙ
ЯРМАРОК 15.08.2012
Про участь у відкритті ярмарку
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
199

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

Адміністрація Президента України
200

№06127/08-15 №41-01/926
Лист
від 30.07.12 від 26.07.2012 (О.Рафальський) Про привітання ювілярів

201

№06218/08-15 №02-01/1635
Лист
Ринкові відносини і реформування в
АПК
від 31.07.12 від 30.07.2012 (С.Льовочкін) Про продовження виконання
підпунктів 8 та 9 пункту 2 Рішення Ради регіонів
від 15.03.2012 № 1-1/600

202

№06219/08-15 №02-01/1634
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 (С.Льовочкін) Про формування регіональних
резервів зерна

203

№06265/08-49 №02-01/1686
Лист
від 01.08.12 від 31.07.2012 (С.Льовочкін) Про відзначення 21-ї річниці
незалежності України
Президент України

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

204

№06126/08-15 №317/44415-01
Лист
від 30.07.12 від 27.07.2012 Про відпустку Пеклушенко О.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

205

№06214/08-08 №1-1/2033
Доручення
від 31.07.12 від 28.07.2012 За результатами засідання Громадської
гуманітарної ради під головуванням Президента
України В.Ф. 03.07.2012

Питання релігії та національностей

206

№06266/08-08 №1-1/2045
Доручення
від 01.08.12 від 31.07.2012 Про забезпечення громадян України, які
проживають у сільській місцевості доступною
медичною допомогою
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Охорона здоров'я

Веселівська райдержадміністрація
№06279/08-37 №01-01-14/0742
Лист
від 01.08.12 від 24.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Приходько В.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№06280/08-37 №01-01-14/0741
Лист
від 01.08.12 від 24.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Меснянко І.М.
Жовтнева райадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№06376/08-35 №01-24/0991
Лист
від 03.08.12 від 01.08.2012 Про погашення заборгованості за виконані
роботи
Заводська райадміністрація

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

207

208

209

210

№06311/08-37 №01-11/712
Лист
від 02.08.12 від 01.08.2012 Про нагородження Круглої Л.Ю.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
19

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Запорізька райдержадміністрація
211

№06284/08-22 №1299/05-03
Лист
від 01.08.12 від 11.07.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
212

№06277/08-20 №01-01-13/1497
Лист
від 01.08.12 від 30.07.2012 Про виділення коштів

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

213

№06318/08-37 №01-01-30/1473
Лист
від 02.08.12 від 24.07.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Бедюх О.Д.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

214

№06319/08-37 №01-01-30/1485
Лист
від 02.08.12 від 25.07.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Коваль Л.Л.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

215

№06320/08-37 №01-01-30/1475
Лист
від 02.08.12 від 24.07.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Кикоть О.П.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№06321/08-37 №01-01-30/1474
Лист
від 02.08.12 від 24.07.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Кириченко В.І.
Комунарська райадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№06201/08-37 №1934/01-16
Лист
від 31.07.12 від 27.07.2012 Про нагородження Тур О.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

216

217

Куйбишевська райдержадміністрація
№06372/08-37 №01-16/664
Лист
від 03.08.12 від 01.08.2012 Про нагородження Берегового С.В., Ковальчука
Б.П.
Ленінська райадміністрація
218

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

219

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

220

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

221

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

№06282/08-35 №01-01-27/1145
Лист
від 01.08.12 від 02.07.2012 Про призначення пенсії за особливі заслуги
перед Україною Потешенко М.В.
Новомиколаївська райдержадміністрація
№06281/08-35 №01-21/1839
Лист
від 01.08.12 від 26.07.2012 Про призначення пенсії за особливі заслуги
перед Україною Головку А.Г.
Оріхівська райдержадміністрація
№06360/08-22 №01-КО-221-2/10
Лист
від 03.08.12 від 30.07.2012 Про поновлення пасажирських перевезень на
території району
Пологівська райдержадміністрація
222

№06377/08-37 №01-21/0829
від 03.08.12

Лист

від 19.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Курган М.К.
Приазовська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

20

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

223

№06378/08-37 №01-31/900
Лист
від 03.08.12 від 02.08.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Курносенко М.М.
Приморська райдержадміністрація

Тематика

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

224

№06276/08-20 №01-20/1071
Лист
від 01.08.12 від 01.08.2012 Про виділення коштів

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

225

№06305/08-22 №01-24/1002
Лист
від 02.08.12 від 17.07.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів

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

226

№06323/08-20 №01-20/1087
Лист
від 02.08.12 від 02.08.2012 Про виділення коштів з резервного фонду
обласного бюджету

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

Якимівська райдержадміністрація
227

№06245/08-22 №01-07/26/1131
Лист
від 31.07.12 від
Про внесення змін до переліку об`єктів

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

228

№06285/08-22 №01-07/26/1043
Лист
від 01.08.12 від 18.07.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів

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

229

№06295/08-24 №01-07/26/1134
Лист
від 02.08.12 від 31.07.2012 Про передачу незавершеного будівництва
житлового 40-квартирного будинку смт
Якимівка

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

230

№06296/08-22 №01-07/26/1131
Лист
від 02.08.12 від 30.07.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів

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

231

№06303/08-20 №01-07/26/1109
Лист
від 02.08.12 від 25.07.2012 Про надання графіку освоєння субвенції

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

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
232

№06236/08-21 №238
Лист
від 31.07.12 від 27.07.2012 ПРИВІЛЬНЕНСЬКА СІЛЬРАДА
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про передачу до комунальної власності сільради
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

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

Головне управління МНС України в Запорізькій області
233

№06189/08-37 №01/5-1/1561
Лист
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про нагородження Назарова О.Г. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

234

№06206/08-32 №01/17/1616
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 Про перенесення відкриття полювання на
пернату дичину у 2012 році

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища
21

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
235

№06211/08-20 №08-08-15-15/723
Лист
від 31.07.12 від 27.07.2012 Про направлення розпорядження про
відновлення операцій з бюджетними коштами

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

236

№06253/08-20 №08-08-15-15/746
Лист
від 01.08.12 від 31.07.2012 Про надання інформації щодо показників
фінансово-господарської діяльності

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

Інші територіальні обласні органи
237

№06298/08-40 №08-1-04/2429
Лист
від 02.08.12 від 01.08.2012 ТЕРУПРАВЛІННЯ
ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЇ
Про територіальну приналежність с.
Нововасилівка та с. Роза

Питання
адміністративно-територіального
поділу

238

№06315/08-26 №01-1019
Лист
від 02.08.12 від 31.07.2012 УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ
ФОНДУ СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Про внесення змін до переліку платних послуг,
які можуть надаватися навчальними закладами

Освіта і наука

239

№06374/08-35 №01-13-2604
Лист
від 03.08.12 від 01.08.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ
СОЦСТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Про внесення змін до складу Фонду

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

240

№06382/08-36 №11/3-1/3619
Лист
від 03.08.12 від 24.07.2012 ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погодження щодо призначення начальників
районних відділів та секторів
Регіональне відділення Фонду державного майна

Питання кадрової роботи та
державної служби

241

№06235/08-21 №02-11-05131
Лист
від 31.07.12 від 26.07.2012 Про участь у нараді 01.08.2012

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

242

№06371/08-35 №02-11-05251
Лист
від 03.08.12 від 31.07.2012 Про судові рішення

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Управління екології та природних ресурсів в області
№06307/08-32 №908/07
Лист
від 02.08.12 від 27.07.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки
УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
243

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Головне управління праці та соціального захисту населення
244

№06312/08-20 №04/2-273
Лист
від 02.08.12 від 01.08.2012 Про виділення додаткових коштів

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
22

№
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Адресат
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адресата

Вид документа
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
245

№06165/08-39 №21-46-1229
Лист
від 30.07.12 від 25.07.2012 Про передачу саморуйнівних
контрольно-захисних наклейок

Питання виборів та референдумів

246

№06220/08-39 №128
Постанова
від 31.07.12 від 27.07.2012 Про затвердження Вимог до
програмно-технічного комплексу
інформаційно-аналітичної системи "Вибори
народних депутатів України" в окружній
виборчій комісії з виборів народних депутатів
України

Питання виборів та референдумів

247

№06221/08-39 №127
Постанова
від 31.07.12 від 27.07.2012 Про внесення змін до постанови ЦВК від 12
квітня 2012 року №66

Питання виборів та референдумів

248

№06222/08-39 №21-38-1274
Лист
від 31.07.12 від 30.07.2012 Про зразок заяви виборця

Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна служба молоді та спорту України
№06356/08-29 №4.5/4742
Лист
від 03.08.12 від 26.07.2012 Про графік прильоту олімпійської збірної
команди України, які беруть участь у ХХХ
літніх Олімпійських іграх
Державне агентство екологічних інвестицій України

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

№06353/08-32 №2015/20/6
Лист
від 03.08.12 від 27.07.2012 Про схвалення проектів цільових екологічних
(зелених) інвестицій
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища
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250
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№06170/08-24 №2387/12
Лист
від 30.07.12 від 23.07.2012 Про погодження проекту постанови КМУ "Деякі
питання підготовки до реалізації національного
проекту "Якісна вода" - забезпечення населення
України якісною питною водою"

№06300/08-28 №2491/12
Лист
від 02.08.12 від 01.08.2012 Про створення Запорізького перинатального
центру
Державне агентство лісових ресурсів України

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

252

Охорона здоров'я

253

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

254

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№06193/08-32 №03-01/3988-12
Лист
від 30.07.12 від 23.07.2012 Про зміщення початку полювання на пернату
дичину
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
№06203/08-27 №3740/27/4
Лист
від 31.07.12 від 24.07.2012 Про проведення 18-21.09.2012 міжнародної
спеціалізованої виставки "Поліграфія-2012"
Національна служба посередництва і примирення
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№
п/п
255

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№06261/08-35 №140-р

Вид документа
короткий зміст
Розпорядження

від 01.08.12

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

№06228/08-36 №3313/94-12
Лист
від 31.07.12 від 13.07.2012 Про проведення функціонального огляду

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 24.07.2012 Про зняття з реєстрації колективного трудового
спору між найманими працівниками ПАТ
"Електрометалургійний завод
"Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна м.
Запоріжжя та ВО голови правління ПАТ
"Електрометалургійний завод
"Дніпроспецсталь" ім. А.М.Кузьміна м.
Запоріжжя
Національне агентство України з питань державної служби
256

Тематика

Рахункова палата України
257

№06166/08-20 №04-1349
від 30.07.12

Лист

від 23.07.2012 Про надання інформації щодо стану виконання
Державної цільової програми будівництва
(придбання доступного житла

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
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