Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.08.12 по 10.08.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№06425/08-37 №б/н
Лист
від 06.08.12 від 06.08.2012 ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Рябого О.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

2

№06428/08-37 №б/н
Лист
від 06.08.12 від 06.08.2012 ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.А.
Про нагородження Шлеї В.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№06454/08-37 №б/н
Лист
від 07.08.12 від 07.08.2012 ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Луньової О.К.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
3

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Депутати Верховної Ради України
4

№06400/08-10 №04-01/7-1156(14
Депутатське звернення
від 06.08.12 від 02.08.2012 ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Коновальської Н.І. щодо
порушень її прав та інтересів у вирішенні
земельних питань
Комітети Верховної Ради України
5

№06521/08-10 №04-26/13-901
Депутатське звернення
від 09.08.12 від 03.08.2012 КОМІТЕТ У СПРАВАХ ПЕНСІОНЕРІВ,
ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ
Про звернення гр. Генчевої В.О. щодо надання
матеріальної допомоги на лікування сина

6

№06557/08-10 №04-22/5-782
Депутатське звернення
від 10.08.12 від 03.08.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про проведення 12.09.2012 комітетських
слухань щодо стану захисту персональних даних
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання інформаційних технологій

Закордонні організації та фірми
7

№06461/08-12 №б/н
Лист
від 07.08.12 від 05.08.2012 РЕГІОН КУРДІСТАН РЕСПУБЛІКИ ІРАК
Про співробітництво

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

Заявник
8

№06429/08-22 №54
від 06.08.12

Лист

від 01.08.2012 ФОП ПЕТРАШ А.М.
Про призначення тимчасовим перевізником

№06460/08-22 №б/н
Лист
від 07.08.12 від 07.08.2012 ФОП ШАПКА Н.О.
Про компенсацію пільгових перевезень
пасажирів
Інші кореспонденти
9

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

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10

№06401/08-41 №05/3-2073 вих-1
Лист
від 06.08.12 від 30.07.2012 ДНІПРОВСЬКА ЕКОЛОГІЧНА
ПРОКУРАТУРА
Про надання інформації щодо прийнятих
розпоряджень за період з 2011 - 2012 роки

Правові питання

11

№06408/08-36 №1/15-12-940
Лист
від 06.08.12 від 30.07.2012 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ
Про зарахування слухачів

Питання кадрової роботи та
державної служби

12

№06409/08-22 №UOP-9.21-1908
Лист
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 06.08.12 від 06.08.2012 ДК "УКРОБОРОНПРОМ"
ЗАСІДАННІ КОМІСІЇ З РЕКСТРУКТУРИЗАЦІЇ транспорт і зв'язок
ПІДПРИЄМСТВ 07.08.2012
Про участь у засідання Комісії

13

№06412/08-32 №6686/14-007
Лист
від 06.08.12 від 10.07.2012 ДК "УКРТРАНСГАЗ"
Про затвердження проекту землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

14

№06421/08-23 №41-11/2290

Ринкові відносини і реформування в
АПК

від 06.08.12

15

16

від 30.07.2012 АГРАРНИЙ ФОНД
Про надання переліку хлібопекарських
підприємств

№06422/08-20 №03/368
від 06.08.12

Лист

від 03.08.2012 ЦК ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ
МЕ6ТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Про невідшкодування ПДВ ПАО
""Дніпроспецсталь"

№06468/08-27 №08/01-2
від 08.08.12

Лист

Лист

від 30.07.2012 МГО "ВРЯТУЙМО ДІТЕЙ ЄВРОПИ"
(ЧОРНОБИЛЬЦІВ)
Про передплату газети "Чорнобильський дзвін"

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

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

17

№06483/08-22 №53
Лист
від 08.08.12 від 23.07.2012 НВК "УКРЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ"
Про впровадження нетрадиційних та
відновлювальних джерел енергії

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

18

№06484/08-22 №Н-21/760
Лист
від 08.08.12 від 01.08.2012 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про компенсацію за пільгове перевезення
пасажирів

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

19

№06511/08-27 №422
Лист
від 09.08.12 від 06.08.2012 АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення фестивалю-конкурсу мистецтв
"Червона калина - 2012"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

20

№06512/08-27 №394
Лист
від 09.08.12 від 02.08.2012 АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення фестивалю мистецтв "Мелодії
Підкаменя - 2012"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№06548/08-27 №112
Лист
від 10.08.12 від 07.08.2012 БО БДФ "ЩЕДРИКУ-ВЕДРИКУ"
Про надання допомоги учасникам фестивалю
Партії та громадські організації

Тематика

21

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

22

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№06413/08-37 №03-71/138-9-8
Лист
від 06.08.12 від 31.07.2012 ВСГО "КОНФЕДЕРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ
Про нагородження Насада М.М.
Посольства
23

№06399/08-33 №61313/16-803-11

Лист

від 06.08.12

від 27.07.2012 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ЧЕШСЬКІЙ
РЕСПУБЛІЦІ
Про співробітництво з Плзенським краєм
Посольства, консульства
№06456/08-12 №б/н
Лист
від 07.08.12 від 03.08.2012 ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО ЧЕСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ У М.ДОНЕЦЬКУ
Про підприємницьку місію 25.09.2012
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
24

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
25

№06384/08-03 №531-р
Розпорядження
від 06.08.12 від 01.08.2012 Про чергування 24-26 серпня 2012 року

Питання організаційної роботи

26

№06385/08-03 №533-р
Розпорядження
від 06.08.12 від 25.07.2012 Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству фінансів
на 2012 рік, та внесення змін до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012
р. №177

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

27

№06386/08-09 №31683/0/1-12
Доручення
Питання соціального захисту,
від 06.08.12 від 01.08.2012 (С.Тігіпко) Про надання інформації щодо складу зайнятості населення, праці та
заробітної плати
комісії з питань гуманітарної допомоги при
облдержадміністрації

28

№06387/08-09 №30168/1/1-12
Доручення
від 06.08.12 від 02.08.2012 План організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону
України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо плати за приєднання до мереж
суб`єктів природних монополій"

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

29

№06388/08-09 №31909/0/1-12
Доручення
від 06.08.12 від 02.08.2012 (М.Азаров) Про результати наради з питань
реалізації Загальнодержавної програми "Питна
вода України" 17.07.2012

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

30

№06389/08-09 №34162/199/1-09
Доручення
від 06.08.12 від 02.08.2012 (С.Тігіпко) Про відзначення Дня Європи в
Україні у 2013 році

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

3

№
п/п
31

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№06390/08-09 №31234/1/1-12
від 06.08.12

Вид документа
короткий зміст
Доручення

від 03.08.2012 (В.Хорошковський) Про виконання місцевих
бюджетів у 2012 році

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

32

№06391/08-09 №29860/1/1-12
Доручення
від 06.08.12 від 03.08.2012 (В.Хорошковський) Про проведення
позачергового засідання Державної комісії з
питань ТЕБ та НС

33

№06392/08-09 №31093/1/1-12
Доручення
Ринкові відносини і реформування в
АПК
від 06.08.12 від 04.08.2012 (М.Азаров) Про надання
сільгосптоваровиробникам області
безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з
Резервного фонду Держбюджету

34

№06398/08-49 №1127/1/1-12ДСК Доручення
від 06.08.12 від 03.08.2012 (М.Азаров) Про відзначення 21-ї річниці
незалежності України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

35

№06438/08-09 №31510/1/1-12

Охорона здоров'я

від 07.08.12
36

37

Постанова

від 01.08.2012 Про затвердження Державної цільової програми
"Національний план дій з реалізації Конвенції
про права інвалідів" на період до 2020 року

№06488/08-09 №29993/1/1-12
від 08.08.12

Доручення

від 06.08.2012 (В.Хорошковський) Про надання фінансової
допомоги КП "НВК "Іскра"

№06487/08-03 №706
від 08.08.12

38

від 04.08.2012 (М.Азаров) Про забезпечення закладів охорони
здоров`я сучасними медичними автобусами

№06439/08-09 №3555/14/1-12
від 07.08.12

Доручення

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Доручення

від 03.08.2012 (В.Хорошковський) Про компенсаційні виплати

39

№06489/08-09 №30984/1/1-12
Доручення
від 08.08.12 від 06.08.2012 (Ю.Аністратенко) Про погашення
заборгованості за комунальні послуги
установами та організаціями, що фінансуються з
держбюджету

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

40

№06490/08-09 №28946/1/1-12
Доручення
Питання соціально-економічного
від 08.08.12 від 06.08.2012 (В.Хорошковський) Про оцінку міжрегіональної розвитку
та внутрішньо регіональної диференціації у 2011
році

41

№06491/08-09 №31414/1/1-12
Доручення
від 08.08.12 від 06.08.2012 (М.Азаров) До протоколу за результатами
засідання Громадської гуманітарної ради під
головуванням Президента України В.Ф.
03.07.2012

Питання релігії та національностей

42

№06492/08-09 №31696/1/1-12
Доручення
від 08.08.12 від 06.08.2012 (М.Азаров) Про внесення змін до переліку
об`єктів, фінансування яких передбачено
розпорядженням КМУ від 25.04.2012 № 243-р

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

4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

43

№06493/08-16 №9982/0/2-12
Лист
від 08.08.12 від 06.08.2012 (Ю.Аністратенко) Про виділення коштів

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

44

№06522/08-04 №ВП 58
Витяг з протоколу
від 09.08.12 від 06.08.2012 (М.Азаров) 1. Про стан виконання програми
здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, у
Житомирській та Луганській областях

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

45

№06523/08-09 №32158/1/1-12
Доручення
від 09.08.12 від 07.08.2012 (М.Азаров) Про фінансування реконструкції
палацу спорту "Юність" в м. Запоріжжі в рамках
Державної цільової соціально Програми "Хокей
України"

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

46

№06550/08-09 №32439/1/1-12
Доручення
від 10.08.12 від 08.08.2012 (С.Тігіпко) Про рекомендації круглого столу з
питань забезпечення житлом
військовослужбовців

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

47

№06551/08-09 №28704/4/1-12
Доручення
від 10.08.12 від 08.08.2012 (Р.Богатирьова) Про доопрацювання проекту
Концепції гуманітарного розвитку України на
період до 2020 року

Питання релігії та національностей

48

№06552/08-09 №17061/6/1-12
Доручення
від 10.08.12 від 09.08.2012 (Ю.Аністратенко) Про розгляд звернення
Старкова В.О. щодо проведення ремонту у
квартирі

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

49

№06553/08-09 №24109/5/1-12
Доручення
від 10.08.12 від 09.08.2012 (В.Хорошковський) Про Національний форум у
м. Брюссель

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

50

№06554/08-09 №32651/0/1-12
Доручення
від 10.08.12 від 08.08.2012 )С.Тігіпко) До протоколу засідання Комісії з
питань гуманітарної допомоги від 02.08.2012 №
13
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

НАК "Нафтогаз України"
51

№06431/08-22 №26-4425/1.2-12
Лист
від 06.08.12 від 02.08.2012 Про відключення від газопостачання ПАТ
"Азовські мастила і оливи"
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

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

Міністерство аграрної політики та продовольства
52

№06528/08-23 №37-37-1-11/1444
Лист
від 09.08.12 від 08.08.2012 Про протоколи спільних нарад

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

5

№
п/п
53

Адресат
номер, дата

№06420/08-21 №20-15/29290-06
від 06.08.12

54

Лист

Лист

від 06.08.2012 Про надання інформації щодо організації та
проведення всеукраїнських та регіональних
виставок досягнень у сфері економіки, науки,
освіти і культури

№06445/08-20 №3931-04/28907-0
від 07.08.12

Вид документа
короткий зміст

від 01.08.2012 Про виконання функцій спеціально
уповноваженого органу з питань реалізації
державної регуляторної політики

№06423/08-33 №б/н
від 06.08.12

55

Номер, дата
адресата

Лист

від 30.07.2012 Про розрахунки концесійних платежів

Тематика
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

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

56

№06449/08-33 №4021-05/28994-0 Лист
від 07.08.12 від 31.07.2012 Про реалізацію проекту міжнародної технічної
допомоги

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

57

№06499/08-21 №3221-04/29819-0 Лист
від 08.08.12 від 06.08.2012 Про підпорядкування ДП полімерних виробів
"Медвироб"

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

58

№06558/08-21 №3625-04/29750-0

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

від 10.08.12

59

№06559/08-21 №2812-04/30218-0
від 10.08.12

Лист

від 06.08.2012 Про надання інформації щодо передачі
повноважень із видачі документів дозвільного
характеру
Лист

від 09.08.2012 Про надання інформації щодо кількості
суб`єктів підприємницької діяльності

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

60

№06560/08-19 №2812-04/30251-0 Лист
від 10.08.12 від 10.08.2012 Про надання інформації щодо економії
енергоресурсів бюджетними установами

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

61

№06561/08-21 №3625-04/29619-0 Лист
від 10.08.12 від 03.08.2012 Про порядок погодження кандидатур на
призначення

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

Міністерство закордонних справ
№06518/08-33 №640/21-020-4241 Лист
Питання зовнішньо-економічної
від 09.08.12 від 06.08.2012 Про проект Програми співробітництва України з діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
країнами Африки на період 2013-2015 рр.
зв'язків
Міністерство інфраструктури
62

63

№06432/08-22 №3703/22/14-12
Лист
від 06.08.12 від 03.08.2012 Про обмеження руху вантажних транспортних
засобів

№06517/08-22 №3828/18/14-12
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про аварійність на пасажирському
автомобільному транспорті
Міністерство надзвичайних ситуацій
64

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

6

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

65

№06444/08-34 №02-7281/161
Лист
від 07.08.12 від 01.08.2012 Про забезпечення населення засобами
радіаційного та хімічного захисту

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

66

№06446/08-34 №02-7310/161
Лист
від 07.08.12 від 02.08.2012 Про огляд за результатами діяльності ЄДР ЦЗ у
першому півріччі 2012 р.

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

67

№06457/08-34 №01-7322/161
Лист
від 07.08.12 від 02.08.2012 Про оптимізацію органів управління з питань
цивільного захисту на регіональному рівні
Міністерство оборони

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

68

№06472/08-44 №220/4887
Лист
від 08.08.12 від 03.08.2012 Про ситуацію навколо 275 АБРБ

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

69

№06506/08-27 №220/4955
Лист
Культура, туризм, засоби масової
від 08.08.12 від 06.08.2012 Про надання кандидатури до складу Оргкомітету інформації та архівної справи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
№06573/08-26 №1/9-548
Лист
від 10.08.12 від 03.08.2012 Про будівництво сучасних дошкільних
навчальних закладів
Міністерство охорони здоров'я
70

71

№06527/08-28 №04.04.11.40-2/15 Лист
від 09.08.12 від 08.08.2012 Про проведення перевірки пологових будинків

Освіта і наука

Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
72

№06402/08-21 №8/10-2062-12
Лист
від 06.08.12 від 01.08.2012 Про передачу гуртожитків з державної власність
у комунальну

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

73

№06403/08-33 №9-12-12540
Лист
від 06.08.12 від 01.08.2012 Про надання переліку проектів регіонального і
транскордонного співробітництва

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

74

№06427/08-24 №7/10-12275

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 06.08.12

75

Лист

від 26.07.2012 Про погодження проекту Закону України "Про
затвердження Загальнодержавної програми
розвитку соціального житла на 2013-2019 роки"

№06477/08-24 №7/6-12798
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 15.08.2012
Про участь у нараді

76

№06516/08-24 №7/15-12836
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про виконання органами місцевого
самоврядування вимог статті 40 Закону України
"Пре регулювання містобудівної документації"
Міністерство соціальної політики
77

№06447/08-29 №8269/0/14-12/56
Лист
від 07.08.12 від 31.07.2012 Про внесення змін до нормативно-правових
актів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

7

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

78

№06448/08-30 №8237/0/14-12/57
Лист
від 07.08.12 від 30.07.2012 Про майнові та житлові права дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування

Питання усиновлення та дітей-сиріт

79

№06451/08-30 №8487/0/14-12/57
Лист
від 07.08.12 від 06.08.2012 Про усунення порушень законодавства,
спрямованого на захист житлових та майнових
прав дітей

Питання усиновлення та дітей-сиріт

80

№06467/08-29 №8505/2/14-12/56
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 ЗАСІДАННЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ
10.08.2012
Про участь у засіданні
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Бердянський міськвиконком
81

№06442/08-20 №03-4554/26
Лист
від 07.08.12 від 06.08.2012 Про внесення змін та доповнень до Переліку
об`єктів, що фінансуються за рахунок субвенції
з державного бюджету

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

82

№06458/08-20 №01-4577/26
Лист
від 07.08.12 від 06.08.2012 Про виділення додаткових коштів

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

83

№06539/08-24 №01-4598/28

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 09.08.12

Лист

від 07.08.2012 Про проведення експертизи проектів

Енергодарський міськвиконком
84

№06426/08-20 №02-28/3088
Лист
від 06.08.12 від 01.08.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів, що
фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції
на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг

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

85

№06496/08-37 №02-35/3155
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 Про нагородження Костенка І.Ф. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізький міськвиконком
86

№06570/08-20 №03-19/02113
Лист
від 10.08.12 від 09.08.2012 Про використання коштів

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

Токмацьський міськвиконком
87

№06497/08-37 №1820/21-10
Лист
від 08.08.12 від 08.08.2012 Про нагородження Чеботарьова Л.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Депутати Запорізької обласної ради
88

№06404/08-10 №637
Депутатське звернення
від 06.08.12 від 27.07.2012 ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про створення обласного дитячого
симфонічного оркестру

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

89

№06405/08-10 №540
Лист
від 06.08.12 від 04.08.2012 ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про придбання медичного обладнання
Обласна рада

Тематика

Охорона здоров'я

90

№06566/08-17 №2978/01-11
Лист
від 10.08.12 від 10.08.2012 Про виділення коштів із обласного бюджету

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

91

№06567/08-17 №2974/01-11
Лист
від 10.08.12 від 10.08.2012 Про вирішення проблем водопостачання

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
№06507/08-22 №090812
Лист
від 09.08.12 від 09.08.2012 ТОВ "СП УТ ЕКОЛОГІЯ"
Про проведення обстеження промислового
майданчика
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
92

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

Апеляційний суд
93

№06541/08-21 №08ц-07
Лист
від 10.08.12 від 09.08.2012 Про надання інформації щодо гуртожитків

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

АТ "Головне підприємство теплових мереж"
94

№06540/08-22 №3804/17
Лист
від 09.08.12 від 09.08.2012 Про погашення заборгованості за спожитий
природний газ
ВАТ "Дніпроспецсталь"

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

95

№06469/08-37 №125-123
Лист
від 08.08.12 від 03.08.2012 Про нагородження Григор`єва В.О. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

96

№06470/08-37 №125-121

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 08.08.12
97

Лист

від 03.08.2012 Про нагородження Гриня А.М.

№06494/08-20 №83
Лист
від 08.08.12 від 08.08.2012 ПРОФКОМ ПАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
Про повернення ПДВ

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

ВАТ "Запоріжавтотранс"
98

№06503/08-22 №1/09-01-678
Лист
від 08.08.12 від 08.08.2012 Про внесення змін до маршруту

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

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
№06465/08-22 №029-12/5443
Лист
від 07.08.12 від 06.08.2012 Про графіки аварійного відключення
споживачів
ВАТ "Запоріжтрансформатор"
99

100

№06515/08-37 №1/09-15-306
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про нагородження Клейнера І.С.

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

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

101

№06562/08-37 №1/09-15/315
Лист
від 10.08.12 від 08.08.2012 Про нагородження Ніколаєнко Л.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

102

№06563/08-37 №1-09-15-325
Лист
від 10.08.12 від 09.08.2012 Про нагородження Новосельця М.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
103

№06414/08-22 №157
від 06.08.12

104

105

від 15.07.2012 ПАТ "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКЕ АТП 12338"
Про затвердження паспортів внутрішньо
обласних маршрутів на перевезення пасажирів

№06415/08-22 №б/н
від 06.08.12

Лист

від 06.08.2012 ФОП ТОПЧІЙ С.О.
Про затвердження паспортів внутрішньо
обласних маршрутів на перевезення пасажирів

№06450/08-24 №1347
від 07.08.12

Лист

Лист

від 07.08.2012 ТОВ "ТОКМАК ТЕПЛОЕНЕРГІЯ"
Про погашення заборгованості різниці в
тарифах

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

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

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

106

№06481/08-22 №01/205
Лист
від 08.08.12 від 03.08.2012 ВАТ "ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМПОЗИТ"
Про погашення заборгованості ВП "Запорізька
АЕС"

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

107

№06486/08-24 №13/08
Лист
від 08.08.12 від 01.08.2012 ТОВ "АЗОВ-ГЕРАТ"
Про ситуацію з пляжами

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

108

№06577/08-21 №46/16
Лист
від 10.08.12 від 07.08.2012 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ПЕРЕТВОРЮВАЧ"
Про перемейнування підприємства
Інші кореспонденти
109

№06537/08-22 №143
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 ПП "ГРУПА НАУКОВО-ПРОМИСЛОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ"
Про забезпечення питною водою

№06542/08-24 №505
Лист
від 10.08.12 від 09.08.2012 КП "ВОДОПРОВІДНИК"
Про внесення змін до протоколу
Обласний військовий комісаріат
110

111

№06480/08-37 №856
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 Про нагородження Мички К.І.

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

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

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ОКП "Запоріжжяводоканал"
112

№06443/08-20 №05/857
Лист
від 07.08.12 від 06.08.2012 Про розподіл субвенції

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

Партії та громадські об'єднання

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

113

№06430/08-37 №101/н
Лист
від 06.08.12 від 06.08.2012 ПРЕДСТАВНИЦТВО ВСГО "КОНФЕДЕРАЦІЯ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"
Про нагородження Бітюцького Г.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

114

№06501/08-27 №83
Лист
від 08.08.12 від 08.08.2012 ЗОО "РУСЬКИЙ КУЛЬТУРИНИЙ ЦЕНТР"
Про проведення 17-19.08.2012 літньої школи
патріотизму молодих співвітчизників

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

115

№06524/08-22 №39
Лист
від 09.08.12 від 03.08.2012 ГО "ЗАПОРІЗЬКА РЕГІОНАЛЬНА
АСОЦІАЦІЯ РИБОПРОМИСЛОВЦІВ,
ОРЕНДАРІВ ТА ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ
"ПРИАЗОВ`Я"
Про вирішення конфліктної ситуації

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

116

№06534/08-29 №б/н
Лист
від 09.08.12 від 09.08.2012 ЗОГО "ЛІНІЯ ШВИДКОСТІ"
Про проведення Фіналу етапу Кубка України з
гонок на прискорення

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

117

№06549/08-38 №162

Питання дотримання вимог
антикорупційного законодавства,
фактів корупції "КД"

від 10.08.12

118

від 09.08.2012 ЗОО "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ"ЄДНАННЯ
"СВОБОДА"
Про використання наметів з партійною
символікою

№06575/08-28 №36/12
від 10.08.12

Лист

Лист

Охорона здоров'я

від 06.08.2012 ОЛПО і ЛПГ
Про проведення процедури гемодеалізу Бузало
М.М.

Учбові заклади
119

№06574/08-20 №395/12
від 10.08.12

Лист

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
від 03.08.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА
індексації, виділення і використання
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Про проведення 10.09.2012 науково-практичного коштів, робота банків,
оподаткування тощо
семінару

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим
120

№06543/08-26 №01-05/1762
Лист
від 10.08.12 від 03.08.2012 Про участь у науково-практичній конференції
10-15.09.2012
Кіровоградська ОДА
121

№06410/08-33 №01-23/411/1
Лист
від 06.08.12 від 02.08.2012 Про участь у Міжнародному інвестиційному
форумі 27-28.09.2012

Освіта і наука

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

Луганська ОДА
122

№06545/08-33 №1/32-4004
Лист
від 10.08.12 від 07.08.2012 Про проект "Регіональний центр
субконтрактації"

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

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Адміністрація Президента України
123

№06394/08-15 №04-01/615
Лист
від 06.08.12 від 02.08.2012 (С.Скубашевський) Про звернення голови
Запорізької обласної профспілкової організації
працівників харчової, переробної промисловості
та суміжної галузей Л.А.Третяк щодо ситуації
навколо запорізьких хлібозаводів

Ринкові відносини і реформування в
АПК

124

№06395/08-15 №04-01/613
Лист
від 06.08.12 від 02.08.2012 (С.Скубашевський) Про звернення директора
ТОВ "Супутник" М.Г.Маляра щодо
забезпечення електропостачання трьох
підприємств

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

125

№06396/08-15 №04-01/619
Лист
від 06.08.12 від 02.08.2012 (С.Скубашевський) Про звернення президента
Всесвітнього форуму російськомовного
єврейства О.Левіна щодо перемейнування однієї
з вулиць м. Запоріжжя іменем братів Ворошко

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

126

№06397/08-15 №04-01/617
Лист
від 06.08.12 від 02.08.2012 (С.Скубашевський) Про звернення голови
асоціації "Власники житлових будинків
Мелітополя" І.М.Сінделі щодо захисту
порушених прав співвласників
багатоквартирних будинків у Запорізькій області

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

127

№06436/08-15 №03-01/2121

Охорона здоров'я

від 07.08.12
128

від 06.08.2012 (І.Акімова) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 10.08.2012
Про участь у селекторній нараді

№06437/08-15 №02-01/1761
від 07.08.12

Лист

Лист

Питання усиновлення та дітей-сиріт

від 06.08.2012 (С.Льовочкін) Про затвердження регіональної
програми на2013-2015 роки із забезпечення
житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Президент України
129

№06393/08-08 №1-1/2090
Доручення
від 06.08.12 від 03.08.2012 Про активізацію діяльності рад вітчизняних та
іноземних інвесторів при місцевих органах
виконавчої влади

130

№06435/08-02 №467/2012
Указ
від 07.08.12 від 03.08.2012 Про внесення змін до Указів Президента
України від 17.05.2000 № 689 і від 26.11.2001
№ 1147
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

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

Василівська райдержадміністрація
131

№06533/08-36 №01-46/1262
Лист
від 09.08.12 від 08.08.2012 Про погодження призначення Зайцева В.І.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Великобілозерська райдержадміністрація
132

№06476/08-20 №05-32/1119
Лист
від 08.08.12 від 03.08.2012 Про виділення фінансової допомоги

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

133

№06525/08-36 №05-29/1133
Лист
від 09.08.12 від 08.08.2012 Про погодження призначення Трошиної Т.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

134

№06526/08-37 №05-29/1091
Лист
від 09.08.12 від 27.07.2012 Про нагородження Попової В.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Веселівська райдержадміністрація
135

№06424/08-36 №01-01-31/0769
від 06.08.12

136

Лист

від 03.08.2012 Про погодження призначення Примака Г.А.

№06531/08-37 №01-01-31/0759
Лист
від 09.08.12 від 30.07.2012 Про нагородження Василенка В.О. (інші)

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

Вільнянська райдержадміністрація
137

№06440/08-36 №01-20/2121
Лист
від 07.08.12 від 01.08.2012 Про погодження звільнення Фесенка І.Б.

Питання кадрової роботи та
державної служби

138

№06455/08-23 №01-08/1174
Лист
від 07.08.12 від 25.07.2012 Про отримання паспортів

Ринкові відносини і реформування в
АПК

139

№06513/08-22 №01-05/2149
Лист
від 09.08.12 від 06.08.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів

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

140

№06514/08-36 №01-20/2153
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про погодження стажування Щербини В.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Гуляйпільська райдержадміністрація
141

№06417/08-20 №145/01-25
від 06.08.12

142

Лист

від 02.08.2012 Про виділення коштів

№06482/08-22 №146/01-27
Лист
від 08.08.12 від 06.08.2012 Про внесення змін до розкладу руху маршрутів

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Запорізька райдержадміністрація
143

№06474/08-24 №01-11/0996
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 Про виділення коштів на будівництво водоводу

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
144

№06510/08-34 №01-01-27/1576
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про проведення навчань

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Куйбишевська райдержадміністрація
145

№06502/08-20 №01-16/675
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 Про додаткове виділення коштів

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

Мелітопольська райдержадміністрація

13

№
п/п
146

Адресат
номер, дата

№06407/08-37 №03-02/36-к
від 06.08.12

147

Номер, дата
адресата
Лист

від 25.07.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Кравець О.В.

№06416/08-20 №01-15/437
від 06.08.12

Вид документа
короткий зміст

Лист

від 30.07.2012 Про виділення коштів

Тематика
Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

148

№06535/08-34 №01-24/474
Лист
від 09.08.12 від 06.08.2012 Про виділення шиферу

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

149

№06536/08-22 №01-34/462
Лист
від 09.08.12 від 03.08.2012 Про пасажирські перевезення

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

150

№06538/08-36 №03-02/38-к
Лист
від 09.08.12 від 06.08.2012 Про погодження призначення Дем`яненко Н.І.

Питання кадрової роботи та
державної служби

151

№06572/08-20 №01-24/472
Лист
від 10.08.12 від 09.08.2012 Про виділення коштів

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

Михайлівська райдержадміністрація
152

№06453/08-20 №03-12/0458
Лист
від 07.08.12 від 06.08.2012 Про внесення змін до розпорядження КМУ від
21.03.2012 № 177-р

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

Новомиколаївська райдержадміністрація
153

№06441/08-20 №01-21/1845
Лист
від 07.08.12 від 31.07.2012 Про виділення коштів

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

154

№06500/08-22 №01-29/276
Лист
від 08.08.12 від 06.08.2012 Про ремонт автодороги

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

Приазовська райдержадміністрація
155

№06462/08-36 №01-06/905
від 07.08.12

Лист

від 02.08.2012 Про погодження призначення Рося В.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Приморська райдержадміністрація
156

№06466/08-37 №01-35/1111
від 07.08.12

Лист

від 06.08.2012 Про нагородження Бучакчийського В.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

157

№06473/08-20 №01-33/1104
Лист
від 08.08.12 від 06.08.2012 Про виділення коштів з резервного фонду
обласного бюджету

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

158

№06532/08-37 №01-35/1116
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про нагородження Карнауха В.П. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

159

№06568/08-20 №01-20/1128
Лист
від 10.08.12 від 10.08.2012 Про виділення коштів з обласного бюджету

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

160

№06569/08-20 №01-20/1127
Лист
від 10.08.12 від 10.08.2012 Про виділення коштів з резервного фонду
обласного бюджету

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

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада
161

№06509/08-20 №01-4/206
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про виділення коштів

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

Сільські та селищні Ради народних депутатів
162

№06478/08-20 №275/01-34/2
Лист
від 08.08.12 від 06.08.2012 МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА
ВІЛЬНЯНСЬКОГО Р-НУ
Про виділення коштів

№06508/08-32 №1008
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про надання роз`яснень щодо укладання
договору
Токмацька райрада
163

164

№06475/08-22 №275
Лист
від 08.08.12 від 03.08.2012 Про ремонт доріг

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області
165

№06505/08-20 №11-04/68-6564
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 Про направлення копії Протоколу про
порушення бюджетного законодавства

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

Головне управління земельних ресурсів
166

№06530/08-32 №08-01-08/3427
Лист
від 09.08.12 від 08.08.2012 Про оформлення правовстановлюючих
документів на землі ОСББ
Головне управління юстиції

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№06495/08-50 №5570/03/2
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів
Державна податкова адміністрація

Питання організаційної роботи

167

15

№
п/п
168

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№06546/08-20 №404/9/10-210
від 10.08.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 06.08.2012 Про внесення змін і доповнень до діючих
нормативно-правових актів

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

Інші територіальні обласні органи
169

№06452/08-32 №1853
Лист
від 07.08.12 від 06.08.2012 ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Про порушення земельного законодавства

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

170

№06459/08-34 №211/5-1/3922
Лист
від 07.08.12 від 07.08.2012 ГУ ТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Про виникнення надзвичайної ситуації на ТОВ
"Лідер" 07.08.2012

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

171

№06463/08-35 №944/05-05
Лист
від 07.08.12 від 07.08.2012 ТЕРИТОРІАЛЬНА ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З
ПИТАНЬ ПРАЦІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про проведення перевірки

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

172

№06464/08-22 №08-1-05/17

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

від 07.08.12

173

174

від 01.08.2012 УПРАВЛІННЯ УКРТРАНСІНСПЕКЦІЇ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про посилення адміністративної
відповідальності

№06498/08-24 №26-0020/42
від 08.08.12

Лист

від 07.08.2012 УПР.НАЦКОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖРЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
КОМУНПОСЛУГ У ДНІПРОВ. ТА ЗАПОР.
ОБЛ.
Про надання інформації щодо суб`єктів
господарювання

№06504/08-22 №11/2-1/3902
від 08.08.12

Лист

Лист

від 07.08.2012 ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У
ЗАПРОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про автономні джерела електроживлення

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

175

№06529/08-36 №11/3-1/3619
Лист
від 09.08.12 від 24.07.2012 ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСТІ
Про погодження щодо призначення начальників
районних відділів та секторів

Питання кадрової роботи та
державної служби

176

№06565/08-23 №1769
Лист
від 10.08.12 від 10.08.2012 ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Про інспектування зернових складів

Ринкові відносини і реформування в
АПК

177

№06571/08-23 №1627
Лист
від 10.08.12 від 24.07.2012 ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Про перевірку та сертифікацію зернових складів

Ринкові відносини і реформування в
АПК

16

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

178

№06576/08-23 №1787
Лист
від 10.08.12 від 31.07.2012 ДЕРЖСІЛЬГОСПІНСПЕКЦІЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Про перевірку та сертифікацію зернових складів
Регіональне відділення Фонду державного майна
179

№06479/08-37 №02-14-05383
Лист
від 08.08.12 від 06.08.2012 Про нагородження Задорожного О.В.

Тематика

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Управління державної служби Головдержслужби України
№06406/08-36 №328/ТО0810-12
Лист
від 06.08.12 від 03.08.2012 Про стан просування по службі переможців і
лауреатів щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець"
Управління екології та природних ресурсів в області
180

Питання кадрової роботи та
державної служби

181

№06418/08-32 №940/07
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
від 06.08.12 від 03.08.2012 Про розгляд і затвердження лімітів на утворення охорони навколишнього природного
середовища
та розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

182

№06419/08-32 №929/07
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
від 06.08.12 від 01.08.2012 Про розгляд і затвердження лімітів на утворення охорони навколишнього природного
середовища
та розміщення відходів на 2013 рік

№06564/08-32 №955/07
Лист
від 10.08.12 від 09.08.2012 Про погодження лімітів на утворення та
розміщення відходів
Управління Служби безпеки України
183

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

184

№06519/08-49 №59/20/3222дск
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про підготовку та проведення
тактико-спеціального навчання 30.08.2012

Правові питання

185

№06520/08-49 №59/6/1/3-820дск
Лист
від 09.08.12 від 07.08.2012 Про ситуацію у ПАТ "Дніпроспецсталь"

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Генеральна прокуратура
186

№06433/08-41 №07/2/2-605вих12 Лист
від 06.08.12 від 06.08.2012 Про надання копій листів

Правові питання

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
187

№06471/08-46 №3171/01/24-12
Лист
від 08.08.12 від 07.08.2012 Про надання інформації щодо забезпечення
житлом воїнів-інтернаціоналістів
Державна служба України з лікарських засобів
188

№06411/08-36 №16206-1.1/9.0/17 Лист
від 06.08.12 від 31.07.2012 Про звільнення Баснікова Е.В.

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державне агентство України з туризму такурортів
189

№06434/08-37 №95/50/5-12
Лист
від 07.08.12 від 02.08.2012 Про заходи щодо відзначення Дня Туризму

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг
17

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

190

№06544/08-24 №2767/01-16-07
Лист
від 10.08.12 від 03.08.2012 Про взаємодію з Управлінням Національної
комісії
Рада національної безпеки і оборони України

Тематика

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

191

№06555/08-44 №1488/5-6-8
Лист
від 10.08.12 від 09.08.2012 Про надання інформації щодо встановлення у
натурі (на місцевості) меж прибережних
захисних смуг уздовж річок, навколо водойм

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

192

№06556/08-44 №1489/5-6-8
Лист
Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
від 10.08.12 від 08.08.2012 Про надання інформації щодо виконання п.3 та
п .5 Указу Президента України від 26.06.2008 № надзвичайних ситуацій
590

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