Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 27.08.12 по 31.08.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№07162/08-20 №б/н
Лист
від 31.08.12 від 31.08.2012 ДУДКА О.І.
Про виділення коштів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища

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

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Депутати Верховної Ради України
2

№07024/08-10 №2053579
Депутатське звернення
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 27.08.12 від 22.08.2012 НДУ ТИЩЕНКО О.І.
Про звернення Лугового О.Г. щодо недопущення транспорт і зв'язок
закриття трамвайного депо № 2

3

№07025/08-10 №204/03-2784
від 27.08.12

4

Депутатське звернення

від 15.08.2012 НДУ ЛЯШКО О.В.
Про звернення Фоменко Є.І. щодо надання її
матеріальної допомоги

№07123/08-10 №269

Лист

від 30.08.12

від 22.08.2012 Про звернення жителів пос. Кірпічний щодо
переселення з бараків
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

Закордонні організації та фірми
5

№07020/08-33 №2н-18412
від 27.08.12

Лист

від 20.08.2012 УРЯД МОСКОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РФ
Про співробітництво

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

Заявник
6

№07036/08-32 №б/н
Лист
від 27.08.12 від 27.08.2012 ПАХОЛКА М.В.
Про надання права на оренду земельної ділянки

№07038/08-32 №б/н
Лист
від 27.08.12 від 27.08.2012 УСАНОВ І.О.
Про надання дозволу на складання проекту
відведення земельної ділянки
Інші кореспонденти
7

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

8

№07068/08-24 №864/01-10
Лист
від 28.08.12 від 15.08.2012 НАУКОВО-ДОСЛІДНГИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Про поточний стан Реєстру аварійно
небезпечних будівель і споруд

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

9

№07140/08-22 №60
Лист
від 30.08.12 від 07.08.2012 ТОВ "ЕКІПАЖ"
Про узгодження руху автобусів

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

№
п/п
10

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07145/08-32 №01-187/11
Лист
від 31.08.12 від 30.08.2012 ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про внесення кандидатур до робочої групи

№07157/08-22 №01/04-1-1-3/6182 Лист
від 31.08.12 від 27.08.2012 ДП "НЕК" "УКРЕНЕРГО"
Про електропостачання
Партії та громадські організації

Тематика

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

11

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

12

Питання релігії та національностей

№07066/08-31 №203
Лист
від 28.08.12 від 17.08.2012 АСОЦІАЦІЯ КОРЕЙЦІВ УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський фестиваль корейської
культури
Посольства
13

№07097/08-33 №246-2012
від 29.08.12

14

№07108/08-33 №б/н
від 30.08.12

Лист

від 28.08.2012 ПОСОЛЬСТВО КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДИ
В УКРАЇНІ
Про участь у семінарі 12.09.2012
Лист

від 30.08.2012 ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ В УКРАЇНІ
Про участь у виставкових заходах 05-09.09.2012

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

Посольства, консульства
15

№07067/08-33 №235
Лист
від 28.08.12 від 21.08.2012 КОНСУЛЬСТВО РЕСПУДЛІКИ СЛОВЕНІЯ
Про виставкові заходи

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
16

№06996/08-03 №772
Постанова
від 27.08.12 від 13.08.2012 (М.Азаров) Про внесення змін до Порядку
здешевлення вартості іпотечних кредитів для
забезпечення доступним житлом громадян, які
потребують поліпшення житлових умов

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

17

№06997/08-03 №777
Постанова
від 27.08.12 від 22.08.2012 (М.Азаров) Про затвердження чисельності
громадян України, що підлягають призову на
строкову військову службу, обсягу видатків для
проведення призову у жовтні - листопаді 2012
року

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

18

№06998/08-03 №783
Постанова
від 27.08.12 від 22.08.2012 (М.Азаров) Про затвердження Порядку
взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми

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

19

№06999/08-03 №785
Постанова
від 27.08.12 від 22.08.2012 (М.Азаров) Про внесення змін до Порядку
використання коштів, передбачених у
держбюджеті для державної підтримки заходів з
енергозбереження через механізм здешевлення
кредитів

2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

20

№07000/08-03 №588-р
Розпорядження
від 27.08.12 від 30.07.2012 (М.Азаров) Про затвердження плану заходів з
нормативно-правового забезпечення реалізації
енергоефективної політики теплоспоживання та
модернізації сфери теплопостачання

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

21

№07001/08-03 №589-р
Розпорядження
від 27.08.12 від 25.07.2012 (М.Азаров) Про затвердження плану заходів з
виконання Стокгольмської конвенції про стійкі
органічні забруднювачі

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

22

№07002/08-04 №34510/0/1-12
Протокольне рішення
від 27.08.12 від 23.08.2012 (М.Азаров) Про проведення засідання Ради глав
урядів СНД і бізнес-форуму "Ялтинські ділові
зустрічі" (27-27 вересня 2012)

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

23

№07003/08-04 №64
Витяг з протоколу
від 27.08.12 від 22.08.2012 (М.Азаров) Про проекти постанов КМУ

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

24

№07004/08-04 №64
Витяг з протоколу
від 27.08.12 від 22.08.2012 (М.Азаров) Про проекти розпоряджень КМУ

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

25

№07005/08-09 №34211/1/1-12

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 27.08.12

26

№07006/08-09 №1330/139/1-11
від 27.08.12

Доручення

від 22.08.2012 (М.Азаров) Про використання державних
коштів спрямованих на капремонт об`єктів
соціальної сфери
Доручення

від 22.08.2012 (Ю.Аністратенко) Про стан виконання завдання,
визначеного підпунктом 4 пункту 5 розділу 2
протоколу від 11.01.2011 р. № 1-1/30

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

27

№07007/08-09 №58922/35/1-11
Доручення
від 27.08.12 від 21.08.2012 (Ю.Аністратенко) Про план заходів щодо
покращення якості питної води в
централізованих системах водопостачання

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

28

№07008/08-09 №31953/1/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 22.08.2012 (М.Азаров) Про захист вітчизняного виробника
медичного обладнання

Охорона здоров'я

29

№07009/08-09 №28704/6/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 22.08.2012 (Р.Богатирьова) Про графік проведення
обговорення проекту Концепції гуманітарного
розвитку України на період до 2020 року

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

30

№07010/08-09 №21485/31/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 22.08.2012 (Ю.Аністратенко) Про використання державних
коштів на оздоровлення дітей шкільного віку

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

3

№
п/п
31

Адресат
номер, дата

№07011/08-09 №30167/1/1-12
від 27.08.12

32

Номер, дата
адресата
Доручення

від 23.08.2012 План організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону
України від 21.червня 2012 р. № 4995-VI "Про
Загальнодержавну цільову програму передачі
гуртожитків у власність територіальних громад
на 2012 - 2015 роки"

№07012/08-09 №33254/1/1-12
від 27.08.12

Вид документа
короткий зміст

Тематика
Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

Доручення

Промисловість,
від 22.08.2012 Про проблеми електрометалургійного комплексу паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

33

№07013/08-09 №34173/1/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 21.08.2012 (М.Азаров) Про ситуацію, яка склалася на
державних підприємствах області

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

34

№07014/08-09 №33794/1/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 25.08.2012 (В.Хорошковський) Про розв'язання проблем
бізнес-середовища

Питання соціально-економічного
розвитку

35

№07015/08-09 №33791/1/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 23.08.2012 (М.Азаров) Про порядок отримання інформації,
власником якої є органи Державної податкової
служби України

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

36

№07016/08-09 №33862/1/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 22.08.2012 (К.Любченко) Про надання інформації щодо
виконання Державної цільової програми
підтримки соціально-економічного розвитку
малих міст на 2011-2015 роки

Питання соціально-економічного
розвитку

37

№07017/08-09 №32750/1/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 21.08.2012 (М.Азаров) Про стан виконання законодавства
щодо державної реєстрації
нормативно-правових актів за І півріччя 2012
року

Питання організаційної роботи

38

№07018/08-09 №34241/0/1-12
Доручення
від 27.08.12 від 22.08.2012 (С.Тігіпко) До Протоколу позачергового
засідання Комісії з питань гуманітарної
допомоги при КМУ від 16.08.2012

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

39

№07082/08-03 №606-р
Розпорядження
від 29.08.12 від 20.08.2012 (М.Азаров) Про надання відпустки деяким
посадовим особам органів виконавчої влади

Питання кадрової роботи та
державної служби

40

№07083/08-03 №605-р
Розпорядження
Питання релігії та національностей
від 29.08.12 від 22.08.2012 (М.Азаров) Про затвердження плату заходів
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту, в українське суспільство на
період до 2020 року

41

№07084/08-09 №31818/2/1-12
Доручення
від 29.08.12 від 27.08.2012 (С.Тігіпко) Про отримання свідоцтва на право
власності на нерухоме майно збудоване до та
після 92 р.

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

4

№
п/п
42

Адресат
номер, дата

№07085/08-16 №10714/0/2-12
від 29.08.12

43

45

Лист

Доручення

від 27.08.2012 (К.Любченко) Про стажування керівників
структурних підрозділів обласних і голів
райдержадміністрацій в АПУ і КМУ

№07088/08-09 №33382/1/1-12
від 29.08.12

Лист

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

від 27.08.2012 (Ю.Авксентьєв) Про запобігання виникненню
порушень безпеки інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах
органів державної влади

№07087/08-09 №34643/0/1-12
від 29.08.12

Вид документа
короткий зміст

від 27.08.2012 (Ю.Авксентьєв) Про запровадження обліку
видатків держбюджету в розрізі напрямів
використання бюджетних коштів на
інформатизацію

№07086/08-16 №10746/0/2-12
від 29.08.12

44

Номер, дата
адресата

Доручення

від 23.08.2012 (Ю.Аністратенко) Про стан безпеки водних
ресурсів держави

Питання кадрової роботи та
державної служби

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

46

№07118/08-04 №ВП 65
Витяг з протоколу
від 30.08.12 від 27.08.2012 (М.Азаров) Про заходи щодо запобігання та
організації оперативного реагування на
виникнення лісових пожеж в Автономній
Республіці Крим, областях південного і
південно-східного регіону

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

47

№07119/08-03 №592-р
Розпорядження
від 30.08.12 від 20.08.2012 (М.Азаров) Про внесення змін у додаток 2 до
розпорядження КМУ від 2 грудня 2002 р. № 685

Питання організаційної роботи

48

№07120/08-16 №10760/0/2-12
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 (Ю.Авксентьєв) Про надання інформації щодо
голови громадської ради

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

49

№07139/08-04 №ВП 66
Витяг з протоколу
від 30.08.12 від 29.08.2012 (М.Азаров) 10. Про звернення ЦВК стосовно
надання окремих доручень КМУ органам
виконавчої влади з питань, пов`язаних із
впровадженням системи відеоспостереження

Питання виборів та референдумів

50

№07148/08-09 №58922/37/1-11
Доручення
від 31.08.12 від 29.08.2012 (В.Хорошковський) Про результати роботи
міжвідомчої комісії на території колишньої 275
АБРБ

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

51

№07149/08-09 №26935/1/1-12
Доручення
від 31.08.12 від 29.08.2012 (В.Хорошковський) Про діяльність ПАТ
"Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат"

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

52

№07150/08-09 №21862/31/1-12
Доручення
від 31.08.12 від 29.08.2012 (В.Хорошковський) Про продаж ПАТ
"Запорізький завод феросплавів" підстанції
"Феросплавна-2"

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

53

№07151/08-49 №1222/1/1-12-ДС
Доручення
від 31.08.12 від 30.08.2012 (М.Азаров) Про негативні аспекти діяльності
ПАТ "Дніпроспецсталь" та ПАТ "ЗФЗ"

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
5

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
54

№07080/08-23 №37-13-1-11/1583
Лист
від 29.08.12 від 29.08.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 31.08.2012
Про участь у селекторній нараді

Ринкові відносини і реформування в
АПК

55

№07102/08-23 №37-16-3-11/1586
Лист
від 30.08.12 від 29.08.2012 МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА
ВИСТАВКА 05-08.09.2012
Про участь у виставки

Ринкові відносини і реформування в
АПК

№07103/08-23 №37-16-3-11/1586
Лист
від 30.08.12 від 29.08.2012 МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА
ВИСТАВКА 05-08.09.2012
Про участь у виставці
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Ринкові відносини і реформування в
АПК

56

57

№07032/08-21 №3931-04/31401-0 Лист
від 27.08.12 від 20.08.2012 Про надання інформації щодо чинних
концесійних договорів

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

58

№07098/08-21 №3625-04/32272-0 Лист
від 29.08.12 від 27.08.2012 Про надання інформації щодо порушення вимог
Закону України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності"

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

59

№07125/08-21 №3642-04/31889-0 Лист
від 30.08.12 від 22.08.2012 Про порядок використання коштів регіональних
та місцевих фондів підтримки підприємництва

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

Міністерство надзвичайних ситуацій
60

№07056/08-34 №03-8024/162
Лист
від 28.08.12 від 22.08.2012 Про звернення Костянтинівської сільради щодо
підтоплення с. Костянтинівка Мелітопольського
р-ну
Міністерство охорони здоров'я
61

№07027/08-36 №15.01/276
Лист
від 27.08.12 від 13.08.2012 Про погодження проекту постанови КМУ "Про
внесення змін до Типового положення про
управління охорони здоров`я обласної,
Севастопольської міської держадміністрації та
ГУ охорони здоров`я Київської МДА"

№07116/08-28 №18-6589/13-04
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про надання інформації щодо пілотного
проекту стосовно державного регулювання цін
на лікарські засоби
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
62

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Питання кадрової роботи та
державної служби

Охорона здоров'я

63

№07071/08-24 №7/21-13409
Лист
від 28.08.12 від 17.08.2012 Про надання інформації щодо виконання
розпорядження КМУ від 17.03.2011 № 199-р

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

64

№07077/08-24 №8/11.1-34-12
Лист
від 28.08.12 від 28.08.2012 Про участь в узгоджувальній нараді 30.08.2012

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
6

№
п/п
65

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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№07104/08-24 №7/15-13887
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про надання інформації щодо залучення
замовників будівництва до пайової участі у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів (із
запізненням)

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№07115/08-24 №8/11-342-12
Лист
від 30.08.12 від 29.08.2012 Про надання інформації щодо стану підготовки
підприємств ПЕК, ЖКГ та об`єктів соціальної
сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий
період 2012/13 року
Міністерство соціальної політики

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

66

67

№07028/08-29 №469/0/15-12/56
Лист
від 27.08.12 від 17.08.2012 Про створення Експертної ради з питань
розгляду звернень за фактами дискримінації за
ознакою статі

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

68

№07029/08-30 №473/0/15-12/57
Лист
від 27.08.12 від 20.08.2012 Про організацію проведення у 2012 році
Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок"

Питання усиновлення та дітей-сиріт

69

№07034/08-30 №456/0/15-12/57

Питання усиновлення та дітей-сиріт

від 27.08.12

70

від 16.08.2012 Про надання інформації щодо виконання
Національного плану лій стосовно реалізації
Конвенції ООН про права дитини"

№07053/08-30 №8940/0/14-12/56
від 28.08.12

Лист

Лист

від 17.08.2012 Про соціальний супровід сімей

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

71

№07054/08-29 №8969/0/14-12/56
Лист
від 28.08.12 від 17.08.2012 Про здійснення заходів з питань попередження
насильства в сім`ї у І півріччі 2012 року

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

72

№07055/08-29 №8968/0/14-12/56
Лист
від 28.08.12 від 17.08.2012 Про корекційні програми для осіб, які вчиняють
насильство

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

73

№07081/08-29 №476/0/15-12/56
Лист
від 29.08.12 від 22.08.2012 Про надання інформації щодо стану реалізації
Закону України "Про протидію торгівлі людьми
в Україні"

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

74

№07142/08-36 №9254/0/14-12/56
Лист
від 31.08.12 від 27.08.2012 Про надання інформації щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Міністерство фінансів

Питання кадрової роботи та
державної служби

75

№07026/08-20 №31-05020-14-21/
Лист
від 27.08.12 від 20.08.2012 Про проведення погоджувальних нарад
22-23.08.2012

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

76

№07031/08-20 №31-025020-14-21 Лист
від 27.08.12 від 17.08.2012 Про розрахункові показники місцевих бюджетів
на 2013 рік

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
7

№
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Адресат
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Номер, дата
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МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
77

№07060/08-22 №01-4754/27
Лист
від 28.08.12 від 15.08.2012 Про використання міських автобусних зупинок

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

78

№07135/08-24 №01-4990/36
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про проведення експертизи проектів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

79

№07136/08-32 №01-4956/31
Лист
від 30.08.12 від 27.08.2012 Про додаткові угоди до договорів оренди
земельних ділянок

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

80

№07137/08-37 №01-5066/23
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про нагородження Міщенка М.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

81

№07138/08-37 №01-5048/23
Лист
від 30.08.12 від 29.08.2012 Про нагородження Яланської О.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Вільнянський міськвиконком
82

№07159/08-20 №04-05/998
Лист
від 31.08.12 від 31.08.2012 Про виділення коштів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища

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

Енергодарський міськвиконком
83

№07156/08-22 №02-13/3400
Лист
від 31.08.12 від 27.08.2012 Про підтримку у розробці Стратегічного плану

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

Мелітопольський міськвиконком
84

№07073/08-37 №02-21/788-1
Лист
від 28.08.12 від 23.08.2012 Про нагородження Шураєва В.І. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

85

№07126/08-37 №02-39/803-1
Лист
від 30.08.12 від 29.08.2012 Про нагородження Ковези Ю.С. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Токмацьський міськвиконком
86

№07062/08-32 №1905/21-13
Лист
від 28.08.12 від 22.08.2012 Про експлуатацію полігонів ТПВ в 2013 році

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
87

№07091/08-17 №3073/01-17
Лист
від 29.08.12 від 28.08.2012 Про фінансування заходу Програми

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжтрансформатор"
88

№07160/08-21 №1/40-16-468
Лист
від 31.08.12 від 29.08.2012 Про об`єкт нерухомого майна

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

Господарський суд
8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

89

№07100/08-43 №5009/2866/12
Лист
від 29.08.12 від 22.08.2012 Про визнання недійсним рішення суду від
24.12.2008 № 62/131
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

Тематика

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

90

№07046/08-22 №131
Лист
від 27.08.12 від 27.08.2012 ТОВ "АЛЬЯНС-АВТО"
Про затвердження паспорта міжміського
маршруту

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

91

№07094/08-37 №2332
Лист
від 29.08.12 від 27.08.2012 ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про нагородження Нейкової І.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

92

№07096/08-37 №214
Лист
від 29.08.12 від 28.08.2012 ПрАТ "СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ"
Про нагородження Фролова А.Д.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

93

№07117/08-22 №01/304
Лист
від 30.08.12 від 30.08.2012 ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про постачання скрапленого газу
Інші кореспонденти

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

94

№07035/08-37 №01-1187
Лист
від 27.08.12 від 16.08.2012 ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У
ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ"
Про нагородження Ткача С.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

95

№07063/08-22 №б/н
Лист
від 28.08.12 від 28.08.2012 ЗАТ "АГРОМАШ"
Про перенесення будівництва газової
автозаправки

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

96

№07089/08-49 №57дск
Лист
від 29.08.12 від 22.08.2012 ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
"ЗАПОРІЖЖЯ"
Про погодження Інструкції щодо організації,
виконання та забезпечення літерних рейсів

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

97

№07095/08-37 №03/1698

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 29.08.12
98

Лист

від 29.08.2012 ДНІПРОВСЬКА ГЕС
Про нагородження Воловика М.В. (інші)

№07161/08-32 №711/3536
від 31.08.12

Лист

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

99

№07041/08-22 №93/08
Лист
від 27.08.12 від 23.08.2012 ПП "ТРАНСАГРО"
Про розірвання договору

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

100

№07042/08-22 №91/08
Лист
від 27.08.12 від 23.08.2012 ПП "ТРАНСАГРО"
Про внесення змін до договору

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

101

№07043/08-22 №92/08
Лист
від 27.08.12 від 23.08.2012 ПП "ТРАНСАГРО"
Про внесення змін до договору

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

від 28.08.2012 БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН
Про виділення земельної ділянки
Інші транспортні організації

9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

102

№07044/08-22 №90/08
Лист
від 27.08.12 від 23.08.2012 ПП "ТРАНСАГРО"
Про внесення змін до розкладу руху маршрутів

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

103

№07079/08-22 №28/8/2
Лист
від 29.08.12 від 28.08.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про надання тимчасового дозволу на
перевезення пасажирів

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

104

№07109/08-22 №81
Лист
від 30.08.12 від 27.08.2012 ПрАТ " ТОКМАЦЬКЕ АТП-12308"
Про затвердження паспортів маршрутів
Обласна державна телерадіокомпанія
105

№07144/08-27 №806
Лист
від 31.08.12 від 30.08.2012 Про участь у відкритті телемарафону 03.09.2012

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

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Обласний військовий комісаріат
106

№07040/08-44 №909
Лист
від 27.08.12 від 23.08.2012 Про направлення спеціалістів-психологів

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Облпрокуратура
107

№07092/08-41 №05/4-469вих-12
Вимога
від 29.08.12 від 29.08.2012 Про надання інформації щодо вжиття
цивільно-правових заходів з метою стягнення
плати за землю

Правові питання

108

№07101/08-41 №07/1-2412/6 вих1 Протест
від 30.08.12 від 27.08.2012 ПРОТЕСТ на рішення конкурсної комісії з
визначення переліку сільськогосподарських
підприємств для отримання права на дотацію за
приріст поголлов`я корів, оформлене
протоколом № 4 від 17.07.2012

Правові питання

№07152/08-41 №07/1-2461/6вихЛист
від 31.08.12 від 31.08.2012 Про надання інформації щодо стану додержання
законів у сфері охорони праці
Партії та громадські об'єднання

Правові питання

109

110

№07037/08-34 №02/00764
Лист
від 27.08.12 від 22.08.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛОСЕРЕДОК ВГОІ "СОЮЗ
ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ"
Про створення робочої групи

111

№07143/08-32 №250
Лист
від 31.08.12 від 27.08.2012 СП-ПСУ "ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ"
Про користування надрами
Служба автодоріг у Запорізькій області
112

№07153/08-22 №10/2221
Лист
від 31.08.12 від 31.08.2012 Про ліквідацію стихійної торгівлі

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

Спортивні товариства
113

№07110/08-37 №68
Лист
від 30.08.12 від 27.08.2012 СК "МОТОР СІЧ"
Про нагородження Меньшова В.Ф.
Учбові заклади

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

114

№07045/08-26 №б/н
Лист
від 27.08.12 від 15.08.2012 ДНЗ "БАРВІНОК"
Про придбання обладнання

Освіта і наука

115

№07127/08-26 №01-08/1857
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про участь у роботі круглого столу 28.09.2012

Освіта і наука

116

№07141/08-37 №01-08/1893
Лист
від 30.08.12 від 29.08.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Горбунової А.В. (інші)
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Донецька ОДА
117

№07105/08-33 №01/19-1773
Лист
Питання зовнішньо-економічної
від 30.08.12 від 08.08.2012 Про проведення V Міжнародного інвестиційного діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
саміту
зв'язків
Луганська ОДА
118

№07050/08-33 №2/32-4263
Лист
від 27.08.12 від 21.08.2012 Про Третій Луганський міжнародний форум
11-13.10.2012

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

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
119

№07019/08-15 №04-01/716
Лист
від 27.08.12 від 23.08.2012 (С.Скубашевський) Про надання інформації
щодо оздоровлення та відпочинку дітей

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

120

№07122/08-15 №04-01/731
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 (С.Скубашевський) Про привітання ювілярів

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Президент України
121

№07147/08-08 №1-1/2338
Доручення
від 31.08.12 від 30.08.2012 Про поліпшення захисту прав та законних
інтересів дітей
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

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

Василівська райдержадміністрація
122

№07047/08-37 №01-46/1366
Лист
від 27.08.12 від 22.08.2012 Про нагородження Бєляєвої Н.Б.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

123

№07048/08-20 №01-23/1379
Лист
від 27.08.12 від 23.08.2012 Про виділення додаткових коштів

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

124

№07074/08-37 №01-39/1378
Лист
від 28.08.12 від 23.08.2012 Про нагородження Бган Т.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

125

№07158/08-20 №2971/01-42
Лист
від 31.08.12 від 28.08.2012 Про виділення коштів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Вільнянська райдержадміністрація
126

№07072/08-20 №01-05/2226
Лист
від 28.08.12 від 27.08.2012 Про перерозподіл коштів

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

127

№07146/08-20 №01-05/2233
Лист
від 31.08.12 від 28.08.2012 Про виділення коштів

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

Запорізька райдержадміністрація
128

№07163/08-36 №74/2012-к
Лист
від 31.08.12 від 30.08.2012 Про погодження звільнення Каліберди Т.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
№07076/08-32 №01-01-13/1697
Лист
від 28.08.12 від 23.08.2012 Про перелік об`єктів по проектам цільових
екологічних (зелених) інвестицій
Куйбишевська райдержадміністрація
129

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

130

№07059/08-20 №01-16/735
Лист
від 28.08.12 від 23.08.2012 Про виділення коштів

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

131

№07075/08-37 №01-16/741

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Лист

від 28.08.12

від 27.08.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Божко О.П.
Мелітопольська райдержадміністрація
132

№07051/08-34 №518/01-24
від 27.08.12

Лист

від 21.08.2012 Про виділення матеріальних ресурсів

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

133

№07065/08-22 №01-34/522
Лист
від 28.08.12 від 21.08.2012 Про транспортне обслуговування

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

134

№07114/08-22 №01-54/533
Лист
від 30.08.12 від 20.08.2012 Про транспортне обслуговування

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

Михайлівська райдержадміністрація
135

№07090/08-36 №03-12/0514
Лист
від 29.08.12 від 28.08.2012 Про погодження звільнення Задорожної Н.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Новомиколаївська райдержадміністрація
136

№07049/08-37 №01-21/1926
Лист
від 27.08.12 від 20.08.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Глушак Л.М.
Пологівська райдержадміністрація
137

№07106/08-47 №01-20/0952
Лист
від 30.08.12 від 23.08.2012 Про виділення персональних комп`ютерів

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання інформаційних технологій

Приморська райдержадміністрація
12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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138

№07061/08-34 №01-33/1187
Лист
від 28.08.12 від 22.08.2012 Про проведення командно-штабного навчання
на території району

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

139

№07099/08-22 №01-22/1212
Лист
від 29.08.12 від 28.08.2012 Про визначення замовника об`єкта

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

Чернігівська райдержадміністрація
140

№07064/08-20 №2148/01-03
Лист
від 28.08.12 від 23.08.2012 Про фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища

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

141

№07128/08-20 №2148/01-03
Лист
від 30.08.12 від 27.08.2012 Про виділення коштів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища

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

Якимівська райдержадміністрація
142

№07111/08-37 №01-07/26/1259
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про нагородження Морозової В.С.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

143

№07112/08-36 №01-07/26/1258
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про погодження призначення Синицина С.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

144

№07113/08-37 №01-07/26/1260
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про нагородження Андраша О.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

145

№07129/08-20 №01-07/26/1251
Лист
від 30.08.12 від 23.08.2012 Про виділення коштів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища

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

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
146

№07039/08-22 №407
Лист
від 27.08.12 від 22.08.2012 НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬРАДА
ТОКМАЦЬКОГО Р-НУ
Про надання фінансової допомоги

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

147

№07069/08-24 №496
Лист
від 28.08.12 від 15.08.2012 НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про закінчення ремонтно-відновлювальних
робіт будинку культури

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

148

№07070/08-22 №506
Лист
від 28.08.12 від 22.08.2012 НОВОБОГДАНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про автотранспортне обслуговування

149

№07155/08-32 №1108
від 31.08.12

Лист

від 29.08.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про виготовлення проекту землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища
13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області
150

№07131/08-34 №01/7-2/1942
Лист
від 30.08.12 від 27.08.2012 Про попередження пожеж

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Інші територіальні обласні органи
151

№07078/08-22 №08-1-05/2555
Лист
від 29.08.12 від 28.08.2012 ТУ "ГОЛОВДЕРЖАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ"
Про внесення змін до робочої групи

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

152

№07093/08-20 №21/05-204
Лист
від 29.08.12 від 29.08.2012 ТЕРУПРАВЛІННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
Про надання інформації щодо ефективності
використання коштів держбюджету

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

Регіональне відділення Фонду державного майна
153

№07057/08-34 №02-11-05786
Лист
від 28.08.12 від 22.08.2012 Про захисні споруди ВАТ "Гамма"

154

№07058/08-36 №02-14-05823
Лист
від 28.08.12 від 23.08.2012 Про сприяння працевлаштування інвалідів

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Управління екології та природних ресурсів в області
155

№07130/08-32 №1056/07
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

156

№07133/08-45 №1061/08
Лист
від 30.08.12 від 29.08.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової
сесії обласної ради

Питання організаційної роботи

157

№07134/08-32 №1066/07
Лист
від 30.08.12 від 30.08.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

158

№07164/08-20 №1070/04
Лист
від 31.08.12 від 31.08.2012 Про виділення коштів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Служба у справах дітей
159

№07132/08-20 №01-22/0887
Лист
від 30.08.12 від 16.08.2012 Про фінансування та добудову об`єктів у 2013
році

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

Управління охорони здоров'я
160

№07165/08-37 №01-ОК/2497
Лист
від 31.08.12 від 31.08.2012 Про нагородження Шагінянца М.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
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№
п/п
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Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07052/08-39 №21-38-2500
Лист
від 28.08.12 від 27.08.2012 Про матеріально-технічне та організаційне
забезпечення діяльності окружних виборчих
комісій

162

№07121/08-39 №21-38-2614
Лист
від 30.08.12 від 28.08.2012 Про встановлення програмно-апаратних
комплексів
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Тематика

Питання виборів та референдумів

Питання виборів та референдумів

Генеральна прокуратура
163

№07124/08-41 №19-119650-12-ви Лист
Правові питання
від 30.08.12 від 22.08.2012 Про звернення ГО "Бердянський міськкомітет по
запобіганню та протидії корупції" щодо
знищення зелених насаджень на території м.
Бердянська
Державна митна служба України
164

№07021/08-44 №11.1/1-10/9347
Лист
від 27.08.12 від 16.08.2012 Про інформаційно-аналітичні матеріали щодо
підсумків роботи митної служби у січні-липні
2012 р.

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

165

№07022/08-44 №11.1/1-11.4/9537

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

від 27.08.12
166

від 21.08.2012 Про інформаційно-аналітичний журнал
"Митниця"

№07023/08-44 №11.1/1-10/9405
від 27.08.12

Лист

Лист

від 17.08.2012 Про інформаційно-аналітичний збірник

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
№07154/08-27 №4064/27/4
Лист
від 31.08.12 від 08.08.2012 Про висвітлення в ЗМІ заходів з реалізації
земельної реформи
Фонд державного майна України
167

168

№07033/08-21 №10-16-12354
від 27.08.12

Лист

від 17.08.2012 Про надання переліків виявленого держмайна,
яке тимчасово не використовується

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

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

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