Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 17.09.12 по 21.09.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
1

№07593/08-01 №5216-VI
Постанова
від 17.09.12 від 06.09.2012 Про віднесення смт Чуднів Чуднівського району
Житомирської області до категорії міст
районного значення

Питання
адміністративно-територіального
поділу

2

№07594/08-01 №5215-VI
Постанова
від 17.09.12 від 06.09.2012 Про зміну і встановлення меж міста Харків,
Дергачівського і Харківського районів
Харківської області

Питання
адміністративно-територіального
поділу

№07595/08-01 №5214-VI
Постанова
від 17.09.12 від 06.09.2012 Про відзначення 100-річчя з дня народження
Миколи Амосова
Народні депутати України
3

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

4

№07583/08-14 №264/47-7
Лист
від 17.09.12 від 11.09.2012 НДУ БОНДАРЕНКО О.Ф.
КРУГЛИЙ СТІЛ 18.09.2012
Про участь у круглому столі

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

5

№07598/08-10 №04-01/7-1338(16
Депутатське звернення
від 17.09.12 від 10.09.2012 ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
Про звернення Поліщук Л.І. щодо надання
матеріальної допомоги

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

6

№07599/08-14 №452/6/09-1
Депутатське звернення
від 17.09.12 від 11.09.2012 НДУ МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р.
Про проведення 17-22.09.2012 Всеукраїнського
тижня контролю артеріального тиску

Охорона здоров'я

7

№07643/08-10 №36/286-3СБ
Депутатське звернення
від 18.09.12 від 06.09.2012 НДУ ЗАДИРКО Г.О.
Про звернення ВМГО "Студентське братство"
щодо здійснення антикорупційної експертизи
фінансування розвитку української і російської
мови і культури у регіонах України
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Освіта і наука

Банки
8

№07829/08-20 №15522/7186/2012 Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 УКРГАЗБАНК
Про програму "Банк добрих справ"

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

Закордонні організації та фірми
9

№07600/08-33 №2113/2012
Лист
від 17.09.12 від 31.08.2012 АВТОНОМНИЙ КРАЙ БАНСЬКА-БИСТРИЦЯ
Про співробітництво

Заявник

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

№
п/п
10

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07623/08-22 №б/н
Лист
від 17.09.12 від 17.09.2012 Про затвердження паспорту маршруту

11

№07660/08-22 №б/н
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 ПП КОШЕЛЬ О.М.
Про графік роботи транспортного засобу
Інші кореспонденти

Тематика

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

12

№07680/08-22 №ЕЕ-1476
Лист
від 19.09.12 від 12.09.2012 ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу
споживання електричної потужності на жовтень
2012 р.

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

13

№07706/08-27 №03/406
Лист
від 19.09.12 від 13.09.2012 ДП "УКРАЇНСЬКА ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ"
Про передплату бюлетеня "Офіційний вісник
України"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

14

№07708/08-22 №1718-7/654
Лист
від 19.09.12 від 03.09.2012 КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА
Про проведення І Форуму-виставки "MALL
Expo"

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

15

№07711/08-34 №29
Лист
Питання наслідків Чорнобильської
від 19.09.12 від 06.09.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЇ
Про недопущення порушень вимог чинного
законодавства до керівництва яхт-клубу
"ЕЛІТ-СПОРТ"

16

№07757/08-47 №806/0/7-12
Лист
від 20.09.12 від 13.09.2012 АТ "СІТРОНІКС"
Про співробітництво

Питання інформаційних технологій

17

№07761/08-26 №1069
Лист
від 20.09.12 від 12.09.2012 МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ
АРМЕНАЛ"
Про лабораторію винахідників SPARK"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

18

№07762/08-26 №1/1506
Лист
від 20.09.12 від 26.09.2012 АСОЦІАЦІЯ РОЗРОБНИКІВ ТА ВИРОБНИКІВ
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Про оснащення закладів освіти сучасними
засобами навчання

Освіта і наука

19

№07765/08-27 №379
Лист
від 20.09.12 від 01.09.2012 АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про Всеукраїнський фестиваль "Пісенний
вернісаж - 2012" 24.10.2012

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

20

№07789/08-27 №568
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТИР "НОВА ЛІНІЯ"
Про надання дозволу на розміщення зовнішньої
реклами

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

2
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21

№07804/08-29 №01-783
Лист
від 21.09.12 від 17.09.2012 ФСТ "ДИНАМО" УКРАЇНИ
Про фінансування обласної організації ФСТ
"Динамо"

22

№07805/08-27 №1.150
Лист
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
від 21.09.12 від 19.09.2012 НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ УКРАЇНИ
Про організацію зйомок на території Запорізької
області (24.09-29.09.2012)

23

№07830/08-41 №5009/2866/12
Лист
від 21.09.12 від 21.09.2012 ТОВ "ЛЕНД ДІВОЛОПМЕНТ"
Про розгляд справи
Партії та громадські організації
24

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

Правові питання

№07763/08-28 №140/09
Лист
від 20.09.12 від 12.09.2012 ГО "АСОЦІАЦІЯ КУРОРТІВ КРИМУ"
Про участь в урочистостях 05.10.2012

Охорона здоров'я

№07656/08-43 №0870/6434/12(91

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Суди
25

Лист

від 18.09.12

від 05.09.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Бедлецького Г.В.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
26

№07585/08-09 №36889/1/1-12
Доручення
від 17.09.12 від 13.09.2012 (М.Азаров) Про проведення 02.10.2012 Саміту
лідерів національно-культурних товариств та
релігійних громад

27

№07586/08-09 №36164/1/1-12
Доручення
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 17.09.12 від 15.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання роз`яснень щодо містобудування та архітектура
впровадження процедури проведення
громадських слухань

28

№07587/08-09 №37078/0/1-12
Доручення
від 17.09.12 від 13.09.2012 (Ю.Авксентьєв) Про надання інформації щодо
роботи молодіжних центрів праці

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

29

№07588/08-09 №35627/1/1-12
Доручення
від 17.09.12 від 13.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання допомоги
(субсидії) окремим категоріям громадян

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

30

№07589/08-09 №35280/1/1-12
Доручення
від 17.09.12 від 13.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про безпеку користування
газом у побуті

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

31

№07590/08-04 №ВП 70
Витяг з протоколу
від 17.09.12 від 12.09.2012 (М.Азаров) 1. Про проект Державного бюджету
України на 2013 рік

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

32

№07591/08-04 №ВП 51
Витяг з протоколу
від 17.09.12 від 11.07.2012 (М.Азаров) 2. Про результати діяльності
Державної екологічної інспекції у 2011-2012
роках

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

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

3

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

33

№07596/08-09 №36392/1/1-12
Доручення
від 17.09.12 від 12.09.2012 (М.Азаров) Про захист прав дітей від
жорстокості та насильства в сім`ях

Питання усиновлення та дітей-сиріт

34

№07689/08-04 №ВП 70
Витяг з протоколу
від 19.09.12 від 12.09.2012 (М.Азаров) 2. Про результати діяльності
Державної архітектурно-будівельної інспекції у
2011-2012 роках

Питання організаційної роботи

35

№07690/08-09 №33459/2/1-12
Доручення
від 19.09.12 від 17.09.2012 План організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону
України "Про екстрену медичну допомогу"

Охорона здоров'я

36

№07691/08-09 №36540/1/1-12
Доручення
від 19.09.12 від 15.09.2012 (В.Хорошковський) Про недопущення порушень
законодавства в частині здійснення заходів
державного нагляду та видачі документів
дозвільного характеру

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

37

№07692/08-09 №33688/1/1-12

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

від 19.09.12

38

від 17.09.2012 План організації підготовки проектів актів,
необхідних для забезпечення реалізації Закону
України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо особливостей
провадження господарської діяльності із
забезпечення функціонування дипломатичних
представництв та консульських установ
іноземних держав, представництв міжнародних
міжурядових організацій в України"

№07738/08-09 №36912/1/1-12
від 20.09.12

Доручення

Доручення

від 18.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення Зап. обл.
осередку "Асоціація мешканців гуртожитків
України" щодо законності операцій з майном
гуртожитків

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

39

№07739/08-09 №36942/1/1-12
Доручення
від 20.09.12 від 18.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення Зап. обл.
осередку "Асоціація мешканців гуртожитків
України" щодо забезпечення прав мешканців
гуртожитків

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

40

№07740/08-09 №36911/1/1-12
Доручення
від 20.09.12 від 18.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення Зап. обл.
осередку "Асоціація мешканців гуртожитків
України" щодо житлового будинку по вул.
Глісерна, 10/1 м. Запоріжжя

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

41

№07741/08-09 №35972/3/1-12
Доручення
від 20.09.12 від 19.09.2012 (В.Хорошковський) Про нагородження
Сидорчука І.Я. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

42

№07742/08-09 №36916/1/1-12
Доручення
від 20.09.12 від 18.09.2012 (М.Азаров) Про надання пропозицій щодо
підготовки проекту Державного бюджету
України на 2013 рік

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

№07743/08-09 №36958/1/1-12
Доручення
від 20.09.12 від 15.09.2012 (Ю.Авксентьєв) Про забезпечення житлом
ветеранів військової служби

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

44

№07744/08-09 №35008/3/1-12
Доручення
від 20.09.12 від 18.09.2012 (М.Азаров) Про залучення міжнародної
технічної допомоги

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

45

№07745/08-09 №36267/1/1-12
Доручення
від 20.09.12 від 18.09.2012 (В.Хорошковський) ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ
20.09.2012
Про участь у засіданні колегії

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

46

№07784/08-04 №ВП 71
Витяг з протоколу
Ринкові відносини і реформування в
АПК
від 21.09.12 від 17.09.2012 (М.Азаров) Про стан виконання завдань щодо
нарощування поголів'я сільгосптварин та
збільшення обсягу виробництва молока і м'яса, а
також персональну відповідальність посадових
осіб, які допустили зрив виконання завдань,
спрямованих на розвиток галузі тваринництва, у
2012 році

47

№07787/08-03 №861
Постанова
від 21.09.12 від 19.09.2012 (М.Азаров) Про внесення змін до деяких
постанов КМУ

Питання організаційної роботи

48

№07788/08-03 №682-р
Розпорядження
від 21.09.12 від 19.09.2012 (М.Азаров) Про підготовку та проведення XI
Міжнародного промислового форуму

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

49

№07790/08-04 №ВП 72

Охорона здоров'я

від 21.09.12

Витяг з протоколу

від 19.09.2012 (М.Азаров) 11.9. Рішення з окремих питань
щодо забезпечення громадського порядку під
час заходів

50

№07791/08-04 №ВП 71
Витяг з протоколу
від 21.09.12 від 17.09.2012 (М.Азаров) 7.5. Рішення з окремих питань щодо
забезпечення введення у 2012 році в
експлуатацію об'єктів будівництва в обсязі не
менше, ніж у минулому році

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

51

№07792/08-04 №ВП 71
Витяг з протоколу
від 21.09.12 від 17.09.2012 (М.Азаров) Про роботу Аграрного фонду в
2011/12 та 2012/13 маркетингових періодах

Ринкові відносини і реформування в
АПК

52

№07793/08-09 №36591/1/1-12
Доручення
від 21.09.12 від 19.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення компанії
"Біогазпром" щодо ситуації з побутовими
відходами

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

53

№07794/08-09 №34211/3/1-12
Доручення
від 21.09.12 від 18.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про виконання доручення
КМУ щодо ефективного використання
державних коштів, спрямованих на капремонт
об'єктів соціальної сфери

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

5

№
п/п
54

Адресат
номер, дата

№07795/08-09 №37195/1/1-12
від 21.09.12

55

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
Доручення

від 19.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про виконання пункта 6
доручення Прем`єра міністра України від
20.07.2011 № 34184/2/1-11

№07797/08-04 №ВП 72

Витяг з протоколу

від 21.09.12

від 19.09.2012 (М.Азаров) 11.4. Рішення з окремих питань
щодо стану використання субвенції на
здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку відповідних
територій
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

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

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Міністерство аграрної політики та продовольства
56

№07613/08-34 №35/445
від 17.09.12

Лист

від 14.09.2012 Про уточнення переліку захисних споруд

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

57

№07642/08-23 №37-13-1-11/1716
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 20.09.2012
Про участь у селекторній нараді

Ринкові відносини і реформування в
АПК

58

№07665/08-37 №37-25-1-11/1693

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Лист

від 18.09.12

від 13.09.2012 Про надання кандидатур для нагородження
щодо відзначення Дня працівників сільського
господарства
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
59

№07601/08-19 №2811-04/34758-0
від 17.09.12

60

61

від 12.09.2012 Про надання кандидатури до складу
Міжвідомчої комісії

№07611/08-21 №3614-04/34317-0
від 17.09.12

Лист

від 11.09.2012 Про проведення міжрегіональних семінарів з
питань, пов`язаних з формуванням державної
регуляторної політики

№07663/08-33 №2823-05/34017-0
від 18.09.12

Лист

Лист

від 10.09.2012 Про подання інвестиційних програм (проектів)

Питання соціально-економічного
розвитку

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
№07674/08-22 №01/15-0903
Лист
від 18.09.12 від 07.09.2012 Про проведення 26-28.09.2012 Міжнародного
форуму
Міністерство закордонних справ
62

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

63

№07582/08-13 №630/15-114-5983 Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 Про візит Віце-президента Республіки Болгарія
М.Попової до Запорізької області 20-22.09.2012

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

64

№07653/08-33 №301/16-020-848
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 Про надання інформації щодо підписаних у
2011-2012 рр. міжнародних документів про
міжрегіональне та прикордонне співробітництво

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

6

№
п/п
65

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№07766/08-13 №202/17-142-3508
від 20.09.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 20.09.2012 Про візит Віце-президента Республіки Болгарія

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

Міністерство надзвичайних ситуацій
66

№07673/08-34 №03-8649/162
Лист
від 18.09.12 від 11.09.2012 Про затвердження рівнів надзвичайних ситуацій

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

67

№07714/08-20 №02-8640/203
Лист
від 19.09.12 від 11.09.2012 Про надання інформації щодо перерозподілу
бюджетних призначень

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

Міністерство охорони здоров'я
№07781/08-28 №3.51-8/152/1234
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про погодження проекту Закону України "Про
затвердження Загальнодержавної програми
"Здоров`я - 2020: український вимір"
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
68

Охорона здоров'я

69

№07627/08-24 №7/20-14860
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 НАРАДА 20.09.2012
Про стан розрахунків підприємств
теплоенергетики за спожитий природний газ за
2012 рік

70

№07629/08-22 №7/21-14604
Лист
Промисловість,
від 18.09.12 від 11.09.2012 Про погодження проекту ДСТУ - Н "Настанова з паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
проектування зовнішнього освітлення міст,
селищ та сільських населених пунктів"

71

№07631/08-24 №8/10-2625-12
Лист
від 18.09.12 від 10.09.2012 Про надання інформації щодо стану виконання
регіональних програм модернізації, ремонту та
заміни ліфтів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

72

№07672/08-21 №7/10-14778
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 Про питання співпраці комунальних
підприємств з ОСББ

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

73

№07717/08-24 №7/17-14578
Лист
від 19.09.12 від 11.09.2012 Про виконання Державної програми
забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№07749/08-29 №528/0/15-12/56
Лист
від 20.09.12 від 13.09.2012 Про надання інформації з попередження
насильства в сім`ї
Міністерство соціальної політики
74

75

№07626/08-29 №9802/0/14-12/56
Лист
від 17.09.12 від 12.09.2012 Про вжиття заходів відповідно до подання
Генпрокуратури України

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

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

7

№
п/п
76

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07747/08-34 №9765/0/14-12/20
від 20.09.12

Тематика

Лист

Питання наслідків Чорнобильської
від 10.09.2012 Про підвищення рівня соціального захисту осіб з катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
числа учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС категорії 1

77

№07748/08-29 №529/0/15-12/56
від 20.09.12

78

Лист

від 13.09.2012 Про надання інформації щодо створення в
регіоні мережі спеціалізованих установ.
кризових центрів, діяльність яких спрямована на
попередження насильства в сім`ї

№07782/08-35 №539/0/15-12/19

Лист

від 21.09.12

від 20.09.2012 Про затвердження регіональної програми з
реалізації Конвенції про права інвалідів
Міністерство фінансів
79

№07800/08-20 №31-05020-14-21/
Лист
від 21.09.12 від 13.09.2012 Про прогноз доходів місцевих бюджетів на 2013
рік

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

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
80

№07801/08-20 №01-5456/26
від 21.09.12

Лист

від 19.09.2012 Про розподіл коштів, виділених з держбюджету

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

81

№07802/08-24 №01-5458/26
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про перелік проектів для проходження
державної експертизи

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

82

№07812/08-20 №01-5394/40
Лист
від 21.09.12 від 14.09.2012 Про виділення додаткової дотації

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

Вільнянський міськвиконком
83

№07813/08-20 №04-05/1037
Лист
від 21.09.12 від 18.09.2012 Про фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища

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

Запорізький міськвиконком
84

№07640/08-37 №01-16/02602
Лист
від 18.09.12 від 13.09.2012 Про нагородження Животовського Є.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

85

№07715/08-20 №03-19/02639
Лист
від 19.09.12 від 18.09.2012 Про виділення коштів

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

86

№07725/08-22 №08-24/02620
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про тариф на перевезення

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

87

№07758/08-22 №08-24/02616
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 Про тариф на перевезення

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

88

№07772/08-25 №11-25/02648
Лист
від 20.09.12 від 19.09.2012 Про проведення ярмарків на території м.
Запоріжжя

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

89

№07775/08-37 №01-16/02647
Лист
від 20.09.12 від 19.09.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Бочарь В.В. (інші)
Мелітопольський міськвиконком
90

№07682/08-20 №02-16/879-1
Лист
від 19.09.12 від 14.09.2012 Про створення інформаційної системи "Земля:
облік, податок, орендна плата"

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

Оріхівський міськвикоком
91

№07727/08-22 №1144/01-23
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про перевезення пасажирів

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада
92

№07710/08-20 №02-12/864-1
Лист
від 19.09.12 від 13.09.2012 Про внесення змін 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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
93

№07614/08-17 №01-13/0837
Лист
від 17.09.12 від 13.09.2012 Про використання майна

94

№07816/08-17 №3434/01-29
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про участь у конкурсі енергозберігаючих
проектів
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

Авіаційне підприємство
95

№07676/08-22 №1083
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 ДП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
ЗАПОРІЖЖЯ"
Про проведення 21.09.2012 наради
ВАТ "Дніпроспецсталь"
96

№07621/08-37 №730
Лист
від 17.09.12 від 12.09.2012 Про нагородження Загорської Г.Д. (інші)

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

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ВАТ "Запоріжгаз"
97

№07661/08-22 №15/5821
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 Про припинення газопостачання

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

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

98

№07704/08-37 №007-033/6445
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про нагородження Івашини В.Д., Єгорової Г.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

99

№07729/08-22 №007-41/6427
Лист
від 19.09.12 від 14.09.2012 Про узгодження прогнозованого балансу
споживання електричної енергії та потужності
на жовтень 2012 р.

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

100

№07817/08-32 №001-006/6504
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про державну реєстрацію договорів оренди
земельних ділянок та сервітутів
Військові частини

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

101

№07639/08-44 №2494
Лист
від 18.09.12 від 13.09.2012 В/Ч А 1973
Про святкування 70-річчя створення військової
частини

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

102

№07768/08-21 №1489
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 В/Ч 3033
Про військові містечка № 2 та 5

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

Галузеві обкоми профспілок
№07671/08-22 №51
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
Про підтримку підприємств галузі
Господарський суд

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

104

№07658/08-43 №5009/2866/12
Лист
від 18.09.12 від 05.09.2012 Про визнання недійсним рішення Запорізької
міськради від 24.12.2008 № 62/131
ДКП "Водоканал"

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

105

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

103

№07724/08-32 №7946
Лист
від 19.09.12 від 12.09.2012 Про перелік об`єктів КП "Водоканал" та їх
обладнання, для яких має бути встановлена
екологічна броня електропостачання
ДП "Запорізький облавтодор"
106

№07777/08-36 №10/1053
Лист
від 20.09.12 від 13.09.2012 Про погодження списку кадрового резерву

Питання кадрової роботи та
державної служби

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
107

№07622/08-22 №01-04
Лист
від 17.09.12 від 10.09.2012 Про Програму розвитку поштового зв`язку
Запорізької області на 2013-2017 рр.
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
108

№07637/08-22 №133
Лист
від 18.09.12 від 10.09.2012 ТОВ "ДЕКРА ПРОМ"
Про роботу з металобрухтом

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

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

10

№
п/п
109

Адресат
номер, дата

№07685/08-32 №1437
від 19.09.12

110

112

Лист

Лист

Тематика
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Охорона здоров'я

від 14.08.2012 ТОВ "МЕДТЕХНІКА-ЦЕНТР 1"
Про ситуацію на підприємстві

№07807/08-37 №2742/04
від 21.09.12

Лист

від 17.09.2012 ПАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС"
Про вирішення конфліктної ситуації

№07760/08-28 №32
від 20.09.12

Вид документа
короткий зміст

від 12.09.2012 ТОВ "АВТ БАВАРІЯ"
Про внесення до переліку на отримання лімітів
на утворення та розміщення відходів на 2013 рік

№07726/08-22 №1/13-01-772
від 19.09.12

111

Номер, дата
адресата

Лист

від 19.09.2012 ПАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"
Про нагородження Трет'якової Л.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Інші кореспонденти
113

№07669/08-21 №б/н
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 МІСЬКА СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ "НІКА"
Про розміщення тимчасових споруд

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

114

№07681/08-22 №05/555

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

від 19.09.12

115

від 12.09.2012 УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСПОРТНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ"ЯЗКУ ЗАПОРІСЬКОЇ
МІСЬКРАДИ
Про роботу пасажирського транспорту

№07683/08-20 №952
від 19.09.12

Лист

Лист

від 14.09.2012 ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПРИРОДНИЙ ПАРК
Про виділення коштів

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

116

№07709/08-20 №22
Лист
від 19.09.12 від 10.09.2012 КП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
"ІСКРА"
Про надання фінансової допомоги

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

117

№07728/08-22 №669
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУЖКГ
Про затвердження норм питомих витрат палива,
теплової та електричної енергії на 2012 р.

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

118

№07730/08-22 №71
Лист
від 19.09.12 від 14.09.2012 КП "ЖИТЛОСЕРВІС-АВІА"
Про узгодження обсягу заборгованості різниці в
тарифах на теплову енергію, що вироблялась та
постачалась населенню у 2011 році

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

119

№07752/08-32 №02/09
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 ПП "ЖЕМЧУГ-2005"
Про користування земельною ділянкою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

120

№07818/08-37 №023
Лист
від 21.09.12 від 12.09.2012 МОО МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про нагородження Житомирського О.Я.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Інші підприємства
121

№07819/08-37 №024
Лист
від 21.09.12 від 12.09.2012 МОО МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ЗАХИСТУ
ПРАВ ЛЮДИНИ
Про нагородження Житомирської Л.Г.

122

№07825/08-37 №11/123
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 ДП "ДІПРОПРОМ"
Про нагородження Менькова М.П.
Інші транспортні організації

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

123

№07634/08-22 №14/9/1
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про розірвання договору на обслуговування
маршруту

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

124

№07635/08-22 №14/9/2
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про розірвання договору на обслуговування
маршруту

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

125

№07736/08-22 №18/9/1
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про відмову щодо участі у конкурсі

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

126

№07769/08-22 №82
Лист
від 20.09.12 від 20.09.2012 ПП "АВТОСВІТ"
Про розірвання договору на обслуговування
маршрутів

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

127

№07779/08-22 №20//
Лист
від 20.09.12 від 20.09.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ 1"
Про погодження графіку роботи
Обласний центр зайнятості

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

128

№07667/08-50 №2768/17
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 Про надання копії розпорядження голови ОДА
від 26.07.2006 № 291
Облпрокуратура

Питання організаційної роботи

№07612/08-41 №07/1-2559/9вих1 Лист
від 17.09.12 від 13.09.2012 Про надання інформації щодо проведених
процедур закупівель структурними підрозділами
ОДА
Облпрофрада

Правові питання

129

130

№07722/08-37 №01-19/242
Лист
від 19.09.12 від 19.09.2012 Про нагородження Деміч Т.Л. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Облсанепідстанція
131

№07616/08-37 №01-112/2923
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 Про нагородження Мащак О.І. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

132

№07805/08-37 №01-112/2973
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про нагородження Саприкіної Л.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

133

№07806/08-37 №01-112/2972
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про нагородження Болюту С.А. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
12

№
п/п
134

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07808/08-37 №01-112/2976
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про нагородження Хомутова В.О.

Тематика

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Партії та громадські об'єднання
135

№04644/08-32 №98/01
Лист
від 18.09.12 від 10.09.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ УТМР
Про отримання погоджень на ведення
мисливського господарства

136

№07754/08-22 №б/н
Лист
Промисловість,
від 20.09.12 від 17.09.2012 ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
ВМФ ТА ВМС
Про встановлення телефону Рибалку В.С.

137

№07770/08-28 №б/н
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС
ІНВАЛІДІВ
Про участь в інформаційному семінарі
26-27.09.2012
Служба автодоріг у Запорізькій області

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Охорона здоров'я

138

№07678/08-22 №10/2399
Лист
від 19.09.12 від 18.09.2012 Про ділянку дороги

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

139

№07773/08-36 №8/2368
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 Про погодження списку кадрового резерву

Питання кадрової роботи та
державної служби

140

№07776/08-37 №8/2292
Лист
від 20.09.12 від 19.09.2012 Про нагородження Павелко Г.М. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№07645/08-43 №0870/6434/12/18 Лист
від 18.09.12 від 11.09.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Бедлецького Г.В.

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Суди
141

142

№07657/08-43 №0870/2025/12/23 Лист
від 18.09.12 від 12.09.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Ухвала про зупинення провадження по справі
Установи охорони здоров'я

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

143

№07679/08-20 №7150
Лист
від 19.09.12 від 18.09.2012 КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Про додаткове виділення коштів

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

144

№07799/08-28 №б/н

Охорона здоров'я

від 21.09.12
145

Лист

від 13.09.2012 АСОЦІАЦІЯ ХІРУРГІВ ЗАП. ОБЛАСТІ
Про проведення конференції (05.10.2012)

№07811/08-20 №7247
Лист
від 21.09.12 від 21.09.2012 КУ "ЗАПОЛРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Про додаткове виділення коштів

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

Учбові заклади
13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

146

№07624/08-22 №346
Лист
від 17.09.12 від 10.09.2012 КЗ "КАМ"ЯНСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР-ІНТЕРНАТ ЗОР"
Про перевезення дітей інвалідів по слуху
Вороніної А. та Вороніної Г.

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

147

№07764/08-27 №1682
Лист
від 20.09.12 від 30.09.2012 КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про відкриття спеціалізованої вченої ради

Освіта і наука

148

№07774/08-37 №62-08/2010
Лист
від 20.09.12 від 14.09.2012 БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Федорика В.М. (інші)
Філія НАК "Украгролізинг"
149

№07633/08-37 №10-03/490
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 Про нагородження Бруя В.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Рівненська ОДА
150

№07753/08-25 №6094/0/01-28/12
Лист
від 20.09.12 від 12.09.2012 Про реалізацію картоплі

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

Херсонська ОДА
№07798/08-33 №21-525-1316/9-1
Лист
від 21.09.12 від 18.09.2012 МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА-ЯРМАРОК
28.09.2012
Про участь у виставці-ярмарку
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
151

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

Адміністрація Президента України
152

№07592/08-15 №04-01/771
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 (С.Скубашевський) Про звернення голови
правління ГО "Бізнес-Союз "Порада"
О.В.Єрьоменка стосовно, на думку заявника,
фактів зловживання службовим становищем,
перевищення повноважень та корупційних дій
керівництва КП ЗМР "Титан"

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

153

№07603/08-15 №04-01/764
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 (С.Скубашевський) Про зняття з контролю
доручення Президента України від 08.04. 2011
№ 1-1/637

Питання усиновлення та дітей-сиріт

154

№07604/08-15 №04-01/765
Лист
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 17.09.12 від 14.09.2012 (С.Скубашевський) Про зняття з контролю
доручення Президента України від 30.05.2012 № транспорт і зв'язок
1-1/1406

155

№07641/08-15 №04-01/786
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 (С.Скубашевський) ЗАСІДАННЯ РАДИ
РЕГІОНІВ 19.09.2012
Про участь у засіданні

Питання організаційної роботи

14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

156

№07655/08-15 №12-06/1449
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 (Д.Іванеско) Про надання інформації щодо
виконання Закону України "Про доступ до
публічної інформації"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

157

№07695/08-15 №02-01/2158
Лист
від 19.09.12 від 18.09.2012 (С.Льовочкін) Про передплату "Офіційного
вісника Президента України"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

158

№07697/08-15 №03-01/2540
Лист
від 19.09.12 від 18.09.2012 (І.Акімова) Про виконання Указу Президента
України від 29.05.2009 № 378/2009

Ринкові відносини і реформування в
АПК

159

№07698/08-15 №03-01/2539
Лист
від 19.09.12 від 18.09.2012 (І.Акімова) Про зняття з контролю статті 3
Указу Президента України від 08.11.2007 №
1077/2007
Президент України

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

160

№07693/08-02 №544/2012
Указ
від 19.09.12 від 15.09.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня працівника лісу

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

161

№07694/08-02 №548/2012

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

від 19.09.12

162

Указ

від 17.09.2012 Про призначення стипендій Президента України
для видатних спортсменів із параолімпійських і
дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

№07696/08-15 №02-01/2150

Лист

Питання усиновлення та дітей-сиріт

від 19.09.12

від 18.09.2012 (С.Льовочкін) Про підвищення стандартів
життя, та забезпечення залучення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування до
різних сімейного виховання
Уповноважений Президента України з прав дитини
163

№07584/08-15 №32-07.2/1019

Лист

Питання усиновлення та дітей-сиріт

від 17.09.12

від 11.09.2012 НАРАДА-СЕМІНАР 28.09.2012
Про участь у нараді-семінарі
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Веселівська райдержадміністрація
164

№07719/08-20 №01-01-26/0217
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про фінансування об`єкта будівництва у
повному обсязі

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

Вільнянська райдержадміністрація
165

№07617/08-37 №01-21/2343
Лист
від 17.09.12 від 13.09.2012 Про нагородження Костишака А.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

166

№07630/08-36 №01-20/2355
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 Про погодження призначення Чернова В.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

167

№07820/08-37 №01-20/4387
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про нагородження Куща Є.Ю.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Гуляйпільська райдержадміністрація
15

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

168

№07647/08-37 №б/н
Лист
від 18.09.12 від 18.09.2012 Про нагородження Брови С.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

169

№07737/08-37 №181/01-15
Лист
від 19.09.12 від 14.09.2012 Про нагородження Горпинича Б.Б.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізька райдержадміністрація
170

№07703/08-21 №01-08/1133
від 19.09.12

171

Лист

від 13.09.2012 Про направлення на навчання Лісовської О.С.

№07712/08-20 №1681/05-03
Лист
від 19.09.12 від 13.09.2012 Про внесення змін до розпорядження голови
ОДА від 14.08.2012 №388

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
172

№07664/08-20 №01-01-13/1798
Лист
від 18.09.12 від 06.09.2012 Про інвестиційні проекти

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

173

№07823/08-37 №01-01-30/1875
Лист
від 21.09.12 від 18.09.2012 Про нагородження

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Михайлівська райдержадміністрація
174

№07778/08-36 №03-12/0564
Лист
від 20.09.12 від 18.09.2012 Про погодження призначення Кучерявої Т.О.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Новомиколаївська райдержадміністрація
175

№07668/08-22 №01-22/2022
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 Про капітальний ремонт доріг району

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

176

№07675/08-37 №01-21/2020
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 Про нагородження Тімченко Л.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

177

№07809/08-20 №01-21/2037
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про виділення коштів

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

Оріхівська райдержадміністрація
178

№07625/08-22 №01-10/1369
Лист
від 17.09.12 від 12.09.2012 Про надання переліку об`єктів

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

179

№07646/08-20 №01-09/1309
Лист
від 18.09.12 від 11.09.2012 Про перерозподіл фінансування

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

16

№
п/п
180

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№07759/08-20 №01-09/1294
від 20.09.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 12.09.2012 Про перелік інвестиційних програм

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

181

№07780/08-20 №1309/01-08
Лист
від 20.09.12 від 18.09.2012 Про фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища

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

182

№07810/08-22 №01-10/1351
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про перелік об`єктів

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

Пологівська райдержадміністрація
183

№07666/08-20 №01-11/1047
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 Про виділення коштів

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

184

№07824/08-37 №03-34/1038
Лист
від 21.09.12 від 11.09.2012 Про нагородження Клименка О.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

185

№07826/08-32 №2387/01-22
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

186

№07827/08-32 №2387/01-32
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№07828/08-32 №2387/01-22
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою
Приазовська райдержадміністрація

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

187

188

№07649/08-37 №01-06/1090
Лист
від 18.09.12 від 12.09.2012 Про нагородження Єфименко Л.О. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

189

№07650/08-37 №01-06/1091
Лист
від 18.09.12 від 12.09.2012 Про нагородження ГолубєваА.П. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

190

№07651/08-37 №01-06/1092
Лист
від 18.09.12 від 12.09.2012 Про нагородження Ромалійського С.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

191

№07652/08-37 №01-06/1093

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 18.09.12

Лист

від 12.09.2012 Про нагородження Ярошенка В.П.

192

№07659/08-20 №01-25/1096
Лист
від 18.09.12 від 13.09.2012 Про використання коштів

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

193

№07677/08-36 №01-06/1107
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про погодження призначення Срібного Г.О.

Питання кадрової роботи та
державної служби
17

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Приморська райдержадміністрація
194

№07713/08-20 №01-20/1305
Лист
від 19.09.12 від 12.09.2012 Про стан використання коштів субвенції
державного бюджету

195

№07731/08-22 №01-20/1335
Лист
від 19.09.12 від 18.09.2012 Про виділення субвенції по різниці в тарифах на
послуги водопостачання та водовідведення
Чернігівська райдержадміністрація

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

196

№07648/08-36 №01-11/0827
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 Про погодження призначення Логвиненко В.Н.

Питання кадрової роботи та
державної служби

197

№07771/08-36 №01-11/0833
Лист
від 20.09.12 від 19.09.2012 Про погодження призначення Бороди О.А.

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

198

№07822/08-20 №01-11/0838
Лист
від 21.09.12 від 20.09.2012 Про фінансування

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

РАЙОННІ РАДИ
Приморська райрада
199

№07707/08-27 №319/01-15
Лист
від 19.09.12 від 13.09.2012 Про проведення жалобної церемонії

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Сільські та селищні Ради народних депутатів
200

№07684/08-22 №438
Лист
від 19.09.12 від 14.09.2012 ДМИТРІВСЬКА СІЛЬРАДА БЕРДЯНСЬКОГО
Р-НУ
Про внесення змін в умови проведення конкурсу
з перевезення пасажирів
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

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

Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
201

№07723/08-37 №5817/14
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В КОМУНАРСЬКОМУ РАЙОНІ
Про нагородження Романченко С.В. (інші)
Головне управління юстиції

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

202

№07705/08-36 №6252/03/5
Лист
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про направлення на стажування Михайлишина
А.І.

Питання кадрової роботи та
державної служби

203

№07804/08-37 №6359/07
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про нагородження Рябчинської О.П.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Інші територіальні обласні органи
204

№07581/08-44 №28/3770
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 БЕРДЯНСЬКИЙ ПРИКАРДОННИЙ ЗАГІН
СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 18.09.2012
Про участь у селекторній нараді

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

18

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

205

№07620/08-39 №48/5-1708
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З ЕНЕРГОНАГЛЯДУ ЗА
РЕЖИМОМ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
Про надання переліку виборчих дільниць

Питання виборів та референдумів

206

№07756/08-23 №03/253
Лист
від 20.09.12 від 14.09.2012 Про фітосанітарну ситуацію на посівах ріпаку

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Регіональне відділення Фонду державного майна
207

№07814/08-21 №02-11-06356
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про передачу гуртожитку у комунальну
власність

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

208

№07815/08-20 №02-11-06357

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

від 21.09.12

Лист

від 19.09.2012 Про стягнення боргу з ВП "Запорізька АЕС"

Регіональний фонд підтримки підприємництва
209

№07750/08-21 №02/228
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 Про участь у семінарах

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

210

№07751/08-21 №02/227
Лист
від 20.09.12 від 17.09.2012 Про пропозиції до проекту Програми

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

Управління внутрішніх справ
211

№07767/08-41 №62/1293
Подання
від 20.09.12 від 20.09.2012 Про усунення причин та умов, які сприяють
самовільному залишенню неповнолітніми
навчально-виховних закладів для неповнолітніх

Правові питання

212

№07796/08-41 №104

Правові питання

від 21.09.12

Лист

від 20.09.2012 Про встановлення камер відеоспостереження

Управління екології та природних ресурсів в області
213

№07615/08-32 №1122/04
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 Про проведення 27.09.2012 навчального
семінару з природоохоронних питань

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

214

№07636/08-32 №1106/07
Лист
від 18.09.12 від 10.09.2012 Про погодження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

215

№07638/08-32 №1107/07
Лист
від 18.09.12 від 10.09.2012 Про погодження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

216

№07686/08-32 №1123/07

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

від 19.09.12

Лист

від 14.09.2012 Про погодження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

19

№
п/п
217

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

№07687/08-32 №1124/07
Лист
від 19.09.12 від 14.09.2012 Про погодження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№07688/08-32 №1125/07
Лист
від 19.09.12 від 14.09.2012 Про погодження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік
Управління Служби безпеки України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

218

219

№07597/08-41 №59/26/186нт
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 Про надання копій документів

Правові питання

220

№07783/08-49 №59/5/2-549дск
Лист
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про візит в регіон заступника Голови місії
королівства Марокко в Україні

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

Управління у справах захисту прав споживачів
№07755/08-25 №
Лист
від 20.09.12 від 20.09.2012 Про результати перевірок дотримання вимог
законодавства у дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку в період курортного сезону 2012
року
УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
221

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

Головне управління промисловості та розвитку
інфраструктури
222

№07618/08-36 №579/05
Лист
від 17.09.12 від 14.09.2012 Про погодження призначення Багрової Ю.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

223

№07821/08-37 №б/н
Лист
від 21.09.12 від 21.09.2012 Про нагородження Деміч Т.Л. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
224

№07606/08-39 №887
Постанова
від 17.09.12 від 13.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Словацької Республіки на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

225

№07607/08-39 №907
Постанова
від 17.09.12 від 14.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Бюро демократичних інститутів і прав людини
Організації з безпеки і співробітництва в Європі
на виборах народних депутатів України
28.10.2012

Питання виборів та референдумів

226

№07608/08-39 №888
Постанова
від 17.09.12 від 13.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Комітету "За відкриту демократію" на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

20

№
п/п
227

Адресат
номер, дата

№07609/08-39 №892
від 17.09.12

228

Номер, дата
адресата
Постанова

Тематика
Питання виборів та референдумів

від 13.09.2012 Про порядок здійснення відеоспостереження на
виборчих дільницях з використанням засобів
відеоспостереження, доступу та контролю за
функціонуванням системи відеоспостереження
під час проведення виборів народних депутатів
України 28.10.2012

№07610/08-39 №17
від 17.09.12

Вид документа
короткий зміст

Розпорядження

від 26.04.2012 Про затвердження паспорта бюджетної
програми ЦВК на 2012 рік

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

229

№07699/08-39 №946
Постанова
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
МГО сприяння розвитку виборчих технологій
"За справедливі вибори" на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

230

№07700/08-39 №945
Постанова
від 19.09.12 від 17.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
міжнародної неурядової організації
"CANADEM" на виборах народних депутатів
України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

231

№07701/08-39 №944

Питання виборів та референдумів

від 19.09.12

232

233

від 17.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Республіки Польща на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

№07702/08-39 №947
від 19.09.12

Постанова

Постанова

Питання виборів та референдумів

від 17.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжнародного Республіканського Інституту на
виборах народних депутатів України 28.10.2012

№07785/08-39 №985
Постанова
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
США на виборах народних депутатів України
28.10.2012

234

№07786/08-39 №984
Постанова
від 21.09.12 від 19.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Республіки Польща на виборах народних
депутатів України 28.10.2012
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Питання виборів та референдумів

Питання виборів та референдумів

Державна авіаційна служба України
235

№07733/08-22 №1.29-9404
Лист
від 19.09.12 від 12.09.2012 ДЕРЖАВІАСЛУЖБА УКРАЇНИ
Про закриття або перенесення сміттєзвалища на
більш безпечну відстань
Державна митна служба України
236

№07721/08-44 №17/5-5.2/2694
Лист
від 19.09.12 від 13.09.2012 Про погодження проекту Угоди

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

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

21

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

237

№07628/08-27 №3729/01/222-12
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ВЕТЕРАНІВ
01-02.10.2012
Про участь у Форумі
Державна служба з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
238

№07735/08-21 №3366/0/20-12
Лист
від 19.09.12 від 13.09.2012 Про призупинення видачі погодження

Тематика

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

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

Державна служба молоді та спорту України
239

№07632/08-29 №3.1/5801
Лист
від 18.09.12 від 11.09.2012 ВСЕУКРАЇНСЬКА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНА АКЦІЯ
04-05.10.2012
Про участь у Акції

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

№07732/08-29 №3.4/5805
Лист
від 19.09.12 від 11.09.2012 Про надання інформації щодо клубів
військово-патріотичного виховання, які діють в
регіоні
Державна фінансова інспекція України

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

240

241

№07746/08-36 №09-14/1133
Лист
від 20.09.12 від 13.09.2012 Про погодження звільнення Малеха В.П.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
№07670/08-24 №1375-02/1314-12 Лист
від 18.09.12 від 10.09.2012 Про погодження Поточних ІТНВПВ по КП
"Облводоканал"
Державне агентство України з туризму такурортів
242

243

№07662/08-27 №172/50/1-12
Лист
від 18.09.12 від 14.09.2012 Про проведення круглих столів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Державне космічне агентство України
244

№07734/08-28 №5243/10-Д4.2

Лист

Охорона здоров'я

від 19.09.12

від 13.09.2012 Про закупівлю вітчизняного медичного
обладнання
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
245

№07718/08-27 №4675/27/4
від 19.09.12

246

Лист

від 13.09.2012 Про оголошення конкурсу на здобуття щорічної
премії Президента України "Українська книжка
року"

№07720/08-27 №4761/27/4

Лист

від 19.09.12

від 18.08.2012 Про висвітлення в ЗМІ результатів реалізації
Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2015 року
Національна академія державного управління при
Президентові України
247

№07716/08-19 №1/15-22-1044
Лист
від 19.09.12 від 12.09.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ 25.09.2012
Про участь у Форумі

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання соціально-економічного
розвитку
22

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Національне агентство України з питань державної служби
248

№07602/08-36 №169/80/22-12
Лист
від 17.09.12 від 11.09.2012 Про стан впровадження автоматизованого
кадрового обліку

249

№07654/08-36 №175/80/22-12
Лист
від 18.09.12 від 17.09.2012 Про надання інформації щодо стану кадрової
роботи
Федерація роботодавців
250

№07619/08-37 №01-1-603
Лист
від 17.09.12 від 13.09.2012 Про нагородження Ваната П.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

23

