Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 10.09.2012 по 14.09.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Ф20-КА

Тематика

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
1
№08-36/2489 від 12.09.2012 Довідка Дудці О.І.
2

№08-19/2476

від 12.09.2012 Секретарям робочих груп Комітету з економічних
реформ у Зап. обл
Про плани робот регіонального комітету з
економічних реформ

Релігійні організації
3
№08-30/2457 від 13.09.2012 Про участь у святі "Чужих дітей на світі не буває"

Питання організаційної роботи
Питання соціально-економічного
розвитку

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Комісії при КМУ
4
№08-35/2460

5

№08-22/2517

від 13.09.2012 Про визнання гуманітарної допомоги

від 14.09.2012 Про виділення коштів на виконання робіт щодо
переоснащення ТП-561 м. Запоріжжя

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
6
№08-23/2456 від 10.09.2012 Про стан виплати заробітної плати в ДП "СП
"Лазурне" Мелітопольського району
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
7
№08-22/2487 від 12.09.2012 Про планові перевірки спеціалізованих
підприємств, діяльність яких пов`язана з
металобрухтом
8
№08-20/2480 від 12.09.2012 Про конкурсний відбір спеціалістів на
перепідготовку у вищі навчальні заклади

9

№08-21/2520

від 14.09.2012 Про участь у семінарі

Міністерство культури
10
№08-24/2470 від 11.09.2012 Про надання роз`яснення стосовно заходів з
охорони культурної спадщини

Ринкові відносини і реформування
в АПК
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Міністерство оборони
11
№08-22/2458 від 10.09.2012 Про передачу літака типу Су-17М4р, 4категорії, до Промисловість,
сфери управління Запорізької обласної
паливно-енергетичний комплекс,
адміністрації
транспорт і зв'язок
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

№
п/п
12

Адресат, номер, дата
№08-22/2459

Короткий зміст

від 10.09.2012 Про передачу літака типу Су-17М4р, 4 категорії

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
13
№08-24/2460 від 10.09.2012 Про вирішення питання щодо погашення
кредиторської заборгованості минулих років
14
№08-20/2475 від 12.09.2012 Про надання інформації про використання
субвенції

15

№08-36/2468

від 14.09.2012 Про погодження призначення та звільнення
Шахова М.В.

Міністерство соціальної політики
16
№08-30/2463 від 10.09.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
17
№08-30/2498 від 13.09.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
18
№08-36/2469 від 14.09.2012 Про погодження призначення Мещана І.В.
Міністерство фінансів
19
№08-20/2452 від 10.09.2012 Про надання кошторису

20

№08-20/2482

від 12.09.2012 Про надання інформації

21

№08-20/2488

від 12.09.2012 Про надання переліку змін до штатного розпису

22

№08-36/2509

від 14.09.2012 Про перебування на посаді Малеха В.П.

23

№08-20/2519

від 14.09.2012 Про затвердження паспорта бюджетної програми
за КПКВК 7781810 на 2012рік

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

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання кадрової роботи та
державної служби
Питання усиновлення та дітей-сиріт

Питання усиновлення та дітей-сиріт

Питання кадрової роботи та
державної служби
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання кадрової роботи та
державної служби
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
24

№08-33/2478

від 12.09.2012 Про проведення в Україні Європейського тижня
місцевої демократії

Запорізький міськвиконком
25
№08-27/2451 від 10.09.2012 Про проведення заходів до Дня партизанської
слави

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

2

№
п/п
26

Адресат, номер, дата
№08-22/2496

Короткий зміст

від 13.09.2012 Про розгляд звернення

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
27
№08-33/2479

від 12.09.2012 Про проведення в Україні Європейського тижня
місцевої демократії

28

№08-37/2522

від 14.09.2012 Про нагородження

29

№8-37/2523

від 14.09.2012 Про нагородження Бакай О.А.

30

№08-37/2524

від 14.09.2012 Про нагородження

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжжяобленерго"
31
№08-22/2462 від 13.09.2012 Про переоснащення ТП-561

Військові частини
32
№08-27/2461 від 10.09.2012 Про проведення заходів до Дня партизанської
слави
Інші кореспонденти
33
№08-23/2453 від 10.09.2012 Інститут "Запорожагропроект"
Про розрахунки проектної документації
34
№08-22/2508 від 14.09.2012 "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"
Про візит делегації Республіки Болгарія

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Облпрокуратура
35
№08-41/2474

від 12.09.2012 Про повідомлення засобів масової інформації

Правові питання

36

від 12.09.2012 Про трагічну загибель дитини

Правові питання

від 10.09.2012 Про навчання інваліда Кожадея О.А.

Освіта і наука

№08-41/2481

Учбові заклади
37
№08-26/2455

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
38

№08-27/2462

39

№08-39/2472

40

№08-25/2486

від 10.09.2012 Про надання інформації щодо відзначення
пам`ятних дат Запорізької області
від 11.09.2012 Про діяльність відділів ведення Державного
реєстру виборців
від 12.09.2012 Про участь у Покровському ярмарку

41

№08-23/2491

від 13.09.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування

42

№08-50/2505

43

№08-39/2521

44

№08-35/2514

від 14.09.2012 Про результати перевірки стану виконання
розпорядження голови облдержадміністрації
від 14.09.2012 Про відеоспостереження на звичайних виборчих
дільницях
від 14.09.2012 Про відзначення Міжнародного дня людей
похилого віку та Дня ветерана

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Питання виборів та референдумів
Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Питання організаційної роботи
Питання виборів та референдумів
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

3

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Василівська райдержадміністрація
45
№08-22/2490 від 12.09.2012 Про проект інформаційно-енегетичного паспорту

Приморська райдержадміністрація
46
№08-13/2507 від 14.09.2012 Про візит делегації Республіки Болгарії

Чернігівська райдержадміністрація
47
№08-36/2471 від 11.09.2012 Про внесення змін до штатного розпису
райдержадміністрації

Тематика

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Питання кадрової роботи та
державної служби

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
48
№08-22/2473 від 12.09.2012 Про вирішення питання будівництва
Промисловість,
автомобільної дороги з асфальтовим покриттям у паливно-енергетичний комплекс,
с. Преслав Приморського району
транспорт і зв'язок
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління МНС України в Запорізькій області
49
№08-26/2461 від 13.09.2012 Про вільний графік відвідування занять
Нестеренку А.В.
Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
50
№08-35/2495 від 13.09.2012 Про надання інформації

Державна податкова адміністрація
51
№08-22/2470 від 14.09.2012 Про надання інформації

52

№08-20/2516

від 14.09.2012 Про надання інформації

Інші територіальні обласні органи
53
№08-35/2515 від 14.09.2012 Про надання пропозицій до проекту обласної
програми
Управління внутрішніх справ
54
№08-41/2468 від 11.09.2012 Про показники щодо рівня злочинності для оцінки
результатів діяльності місцевих державних
адміністрацій
55
№08-41/2469 від 11.09.2012 Про забезпечення охорони навколишнього
природного середовища та боротьби з
браконьєрством
56
№08-41/2493 від 13.09.2012 Про факти шкуродерства у Гуляйпільському
районі
57
№08-41/2506 від 14.09.2012 Про візит делегації Республіки Болгарії
Управління держдепартаменту з питань виконання покарань
58
№08-36/2458 від 13.09.2012 Про підсумки функціонального огляду місцевих
органів виконавчої влади Запорізької області

Освіта і наука

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання виконання вироків,
рішень, ухвал судових органів,
арбітражу
Правові питання

Правові питання
Правові питання

Питання кадрової роботи та
державної служби
4

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Тематика

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
59

№08-28/2454

від 10.09.2012 Про виконання Загальнодержавної програми

Охорона здоров'я

60

№08-35/2497

від 13.09.2012 Про обласну програму соціального захисту
бездомних громадян

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Управління з питань НС та у справах захисту населення від
наслідків ЧАЕС
61
№08-50/2485 від 12.09.2012 Про результати перевірки
Управління культури і туризму
62
№08-37/2473 від 12.09.2012 Про повернення нагородних матеріалів

Питання організаційної роботи

Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України
63
№08-28/2464 від 10.09.2012 Про обгрунтування зменшення кількості
медичного обладнання для оснащення обласного
перинатального центу

Охорона здоров'я

Пенсійний фонд України
64
№08-21/2525 від 14.09.2012 Про погодження передачі частини приміщення по Управління майном, приватизація
вул. Леніна, 403 в смт. Чернігівка, що є об`єктом
комунального і державного майна,
права комунальної власності, у державну власність сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

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

5

