Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.09.12 по 28.09.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України
1

№07865/08-10 №1017/б
Депутатське звернення
від 24.09.12 від 14.09.2012 НДУ БАРАНОВ В.О.
Про звернення голови міста Бердянська Бакая
О.А. щодо проведення робіт з реконструкції
берегозахісних споруд

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

2

№07866/08-10 №1014/б
Депутатське звернення
від 24.09.12 від 12.09.2012 НДУ В.О.БАРАНОВ
Про медичне обладнання, яке буде поставлено
до медичних закладів м. Бердянськ

Охорона здоров'я

3

№07892/08-10 №204/02-2987
Депутатське звернення
від 25.09.12 від 30.08.2012 НДУ О.В.ЛЯШКО
Про звернення Брагіної Ю.Ю. щодо надання
матеріальної допомоги на проведення лікування

Охорона здоров'я

№07893/08-10 №204/02-2990
Депутатське звернення
від 25.09.12 від 30.08.2012 НДУ О.В.ЛЯШКО
Про звернення Рудих Н.І. щодо надання
матеріальної допомоги на проведення лікування
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Охорона здоров'я

4

Громадські об'єднання
5

№07880/08-35 №б/н
Лист
від 24.09.12 від 20.09.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОНГРЕС
ІНВАЛІДІВ
Про семінар 26-27.09.2012
Інші кореспонденти

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

6

№07867/08-10 №796
Депутатське звернення
від 24.09.12 від 03.09.2012 ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ О.В.КУЖЕЛЬ
Про звернення Теліванової Д.П. щодо
приватизування жилої площі

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

7

№07868/08-10 №801
Депутатське звернення
від 24.09.12 від 03.09.2012 ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ О.В.КУЖЕЛЬ
Про звернення Андрющенко К.А. щодо
отримання соціальних виплат

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

8

№07877/08-38 №100(12)
Лист
від 24.09.12 від 18.09.2012 УНЦПД
Про семінар 05.10.2012

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

9

№07882/08-47 №б/н
Лист
від 24.09.12 від 24.09.2012 ТОВ "СОФТЛАЙН-ІТ"
Про семінар 27.09.2012

Питання інформаційних технологій

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

10

№07887/08-22 №512
Лист
від 24.09.12 від 18.09.2012 ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО "НАШ
ПРОДУКТ"
Про питання газифікації сіл Григорівка та
Веселянка Запорізького району Зап. обл.

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

11

№07891/08-22 №907/03-81
Лист
від 24.09.12 від 17.09.2012 ДП ЛНДРТІ
Про відкриття карної справи відносно директора
ВП "ЗСКБ АБС" Лобоня О.І.

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

12

№07977/08-36 №11-10/98
Лист
від 27.09.12 від 26.09.2012 Про погодження призначення Пензева О.Ф.

Питання кадрової роботи та
державної служби

13

№07982/08-22 №26-5371/1-12
Лист
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 27.09.12 від 21.09.2012 НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
Про закупівлю природного газу для виробництва транспорт і зв'язок
теплової енергії

14

№07983/08-33 №б/н
Лист
від 27.09.12 від 24.09.2012 МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА
ГРОМАДУ-ІІ
Про конкурсну підтримку районних ресурсних
центрів громад

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

15

№08003/08-22 №226-09/12
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 ТОВ "ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН"
Про співпрацю

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

16

№08032/08-36 №1/15-05-1071
Лист
від 28.09.12 від 18.09.2012 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ
Про зарахування до Національної академії
Посольства

Питання кадрової роботи та
державної служби

17

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

№07932/08-33 №6111/610-110/1Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ
ФЕДЕРАЦІЇ
Про оперативне інформування щодо подій в
Російській Федерації
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
18

№07843/08-09 №11784/0/2-12
Доручення
від 24.09.12 від 21.09.2012 (Ю.Авксентьєв) Про надання інформації щодо
нетипових запитів на інформацію та відповідей

Питання організаційної роботи

19

№07845/08-03 №692-р
Розпорядження
від 24.09.12 від 01.08.2012 (М.Азаров) Про затвердження переліку
квазіфіскальних операцій і органів влади
(управління), відповідальних за проведення
оцінки можливого впливу таких операцій на
показники бюджету

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

20

№07846/08-09 №34464/3/1-12
Доручення
від 24.09.12 від 20.09.2012 (М.Азаров) Про проведення Саммітулідерів
національно-культурних та релігійних громад

Питання релігії та національностей

2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

21

№07847/08-09 №37040/1/1-12
Доручення
від 24.09.12 від 21.09.2012 (М.Азаров) Про стан виконання соціальних
ініціатив Президента України

Питання соціально-економічного
розвитку

22

№07848/08-09 №37992/1/1-12
Доручення
від 24.09.12 від 20.09.2012 (М.Азаров) Про ситуацію навколо великих
електрометалургійних підприємств

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

23

№07849/08-09 №38242/1/1-12
Доручення
від 24.09.12 від 21.09.2012 (М.Азаров) Про проведення Міжнародного
екологічного форуму "Довкілля для України"

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

24

№07850/08-16 №11757/0/2-12
Лист
від 24.09.12 від 20.09.2012 (Ю.Авксентьєв) Про стан взаємодії органів
виконавчої влади з громадськістю

Правові питання

25

№07851/08-09 №37405/1/1-12
Доручення
від 24.09.12 від 21.09.2012 (В.Хорошковський) Про презентацію
інвестпроектів під час бізнес-форуму "Ялтинські
ділові зустрічі"

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

26

№07852/08-09 №31818/4/1-12

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

від 24.09.12

27

28

від 20.09.2012 (С.Тігіпко) Про середню вартість виготовлення
документів для отримання права власності на
нерухоме майно

№07938/08-03 №877
від 26.09.12

Доручення

Постанова

від 19.09.2012 (М.Азаров) Про утворення Міжвідомчої комісії
з вивчення проблемних питань, пов'язаних з
діяльністю електрометалургійних підприємств

№07939/08-04 №38655/0/1-12
від 26.09.12

Протокол наради
(засідання)
від 25.09.2012 (М.Азаров)
Про партнерство держави та
електрометалургійних підприємств

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

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

29

№07940/08-09 №38113/1/1-12
Доручення
від 26.09.12 від 24.09.2012 (М.Азаров) Про вирішення питання щодо зняття
карантину у с. Комишуватка Приморського
району

Ринкові відносини і реформування в
АПК

30

№07941/08-09 №10984/94/1-12
Доручення
від 26.09.12 від 24.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про підвищення стандартів
життя, та забезпечення залучення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування до
різних сімейного виховання

Питання усиновлення та дітей-сиріт

31

№07942/08-09 №38025/1/1-12
Доручення
від 26.09.12 від 24.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про виконання плану заходів
у зв'язку з 70-ми роковинами початку вивезення
мирного населення з окупованої України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

32

№07943/08-09 №32161/10/1-12
Доручення
від 26.09.12 від 24.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про виділення коштів

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

3

№
п/п
33

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№07985/08-03 №881
від 27.09.12

Вид документа
короткий зміст
Постанова

від 12.09.2012 (М. Азаров) Про внесення змін до постанови
КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1149

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

34

№07986/08-09 №38727/0/1-1-12
Доручення
від 27.09.12 від 25.09.2012 (Б.Колесніков) Про системи відеоспостереження

Питання виборів та референдумів

35

№08006/08-09 №38884/0/1-12
Доручення
від 27.09.12 від 26.09.2012 (В.Хорошковський) Про засідання Міжвідомчої
комісії 28.09.2012

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

36

№08012/08-09 №21862/38/1-12
Доручення
від 28.09.12 від 26.09.2012 (В.Хорошковський) Про передачу ЗДП
"Кремнійполімер" до сфери управління
Мінрегіонбуду з метою забезпечення здійснення
заходів, передбачених Загальнодержавною
Програмою "Питна вода України " на 2011-2020
роки

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

37

№08013/08-16 №11969/0/2-12
Лист
від 28.09.12 від 26.09.2012 (Ю.Авксентьєв) Про мітинг агропідприємств
Запорізької області біля Будинку Уряду
(03.10.2012)

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

38

№08014/08-09 №38247/1/1-12
Доручення
від 28.09.12 від 27.09.2012 (М.Азаров) Про звернення НДУ Сухого Я.М.
щодо фінансування витрат місцевих бюджетів,
які виникли та виникають у зв'язку з
виконанням Закону України "Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців
гуртожитків"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

39

№08016/08-04 №ВП 74
Витяг з протоколу
від 28.09.12 від 26.09.2012 (М.Азаров) 9.2. Рішення з окремих питань щодо
розвитку мережі центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, зміцнення їх
матеріально-технічної бази та укомплектування
кадрами зазначених центрів

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

40

№08017/08-04 №ВП 74
Витяг з протоколу
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 28.09.12 від 26.09.2012 (М.Азаров) 9.1. Рішення з окремих питань щодо містобудування та архітектура
завершення підготовки до опалювального сезону
2012/13

41

№08018/08-04 №ВП 74
Витяг з протоколу
від 28.09.12 від 26.09.2012 (М.Азаров) Про стан забезпечення закладів
охорони здоров'я вакцинами та сироватками з
метою запобігання виникненню та
розповсюдженню інфекційних захворювань

Охорона здоров'я

42

№08019/08-04 №ВП 74
Витяг з протоколу
від 28.09.12 від 26.09.2012 (М.Азаров) Про стан виконання завдань і
заходів Національного плану дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентноспроможна економіка,
ефективна держава" за напрямом "Реформа
медичного обслуговування"

Питання соціально-економічного
розвитку

4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

43

№08020/08-09 №38512/1/1-12
Доручення
від 28.09.12 від 27.09.2012 (М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо
відзначення 100-річчя з дня народження Марії
Савченко

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

44

№08021/08-09 №13216/15/1-12
Доручення
від 28.09.12 від 26.09.2012 (М.Азаров) Про розміщення малих
архітектурних форм із символікою "МММ"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

45

№08022/08-16 №11973/0/2-12
Лист
від 28.09.12 від 26.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення ПП "Жемчуг"
щодо договору оренди земельної ділянки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

46

№08023/08-09 №38751/0/1-12
Доручення
від 28.09.12 від 25.09.2012 (М.Азаров) Про забезпечення виконання
положень Закону України "Про вибори НДУ"
під час виборчого процесу 2012 року

Питання виборів та референдумів

47

№08024/08-09 №41095/162/1-10
Доручення
від 28.09.12 від 26.09.2012 (Ю.Аністратенко) Про фінансування в
необхідному обсязі проектів. спрямованих на
забезпечення якісною питною водою населених
пунктів Зап. обл.

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

48

№08025/08-09 №32461/3/1-12

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 28.09.12

49

Доручення

від 26.09.2012 (Ю.Авксентьєв) Про узгодженість положень
Закону України "Про державну службу" та "Про
місцеві державні адміністрації"

№08026/08-09 №38740/0/1-12

Доручення

від 28.09.12

від 25.09.2012 (С.Тігіпко) Про протокол №17 засідання Комісії
з питань гуманітарної допомоги при КМУ від 20
вересня 2012 р.
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Міністерство аграрної політики та продовольства
50

№07834/08-23 №572
Наказ
від 24.09.12 від 20.09.2012 Про організаційні заходи щодо участі у XV
сільськогосподарській виставці "Фермер
України - 2012"

Ринкові відносини і реформування в
АПК

51

№07879/08-23 №37-10-11/17614
Лист
від 24.09.12 від 24.09.2012 Про засідання колегії 27.09.2012

Ринкові відносини і реформування в
АПК

52

№07890/08-20 №37-21-2-11/1729
Лист
від 24.09.12 від 19.09.2012 Про передбачення видатків на фінансування
діяльності обл. с/г виставок за рахунок коштів
місцевих бюджетів

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

53

№07908/08-23 №37-10-11/17688
Лист
від 25.09.12 від 25.09.2012 Про перенесення засідання колегії на 28.09.2012

Ринкові відносини і реформування в
АПК

54

№07972/08-24 №37-25-1-11/1783

Ринкові відносини і реформування в
АПК

від 27.09.12

Лист

від 26.09.2012 Про нараду з питань АПК 28.09.2012

5

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

55

№07994/08-24 №37-14-2-11/1788
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 Про напрями державної підтримки
сільгостоваровиробників у 2013 році
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Тематика

Ринкові відносини і реформування в
АПК

56

№07929/08-20 №2723-05/36250-0 Лист
від 25.09.12 від 25.09.2012 Про проект постанови КМУ

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

57

№07998/08-33 №80-06/36511-06
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 Про презентацію інвестиційного потенціалу
України під час виставки "Міжнародні дні,
бізнес та інвестиції"

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

58

№07999/08-33 №80-06/36512-07
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 Про Міжнародний Ярмарок "EXPO REAL 2012"

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

59

№08000/08-33 №80-06/36505-06
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 Про Міжнародну китайську виставку лісової
промисловості

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

60

№08001/08-33 №80-06/36514-06
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 Про виставки "Будівництво Канади 2012" та
міжнародної будівельної конференції

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

61

№08002/08-33 №80-06/36509-06
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 Про виставки "World Smart Grid Expo"

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

62

№08008/08-19 №2811-04/36653-0 Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 Про хід реалізації реформ, ініційованих
Президентом України

Питання соціально-економічного
розвитку

63

№08009/08-33 №4001-05/36595-0 Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 Про співробітництво з Євразійським банком
розвитку

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

64

№08030/08-21 №3211-04/36220-0 Лист
від 28.09.12 від 25.09.2012 Про вартість оформлення спадщини

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

Міністерство закордонних справ
65

№07909/08-33 №51/16-062-4470
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про проведення Одинадцятої наради керівників
ЗДУ

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

Міністерство інфраструктури
66

№07928/08-39 №б/н

Лист

Питання виборів та референдумів

від 25.09.12

від 25.09.2012 Про встановлення систем відеоспостереження на
виборчій дільниці
Міністерство культури
6

№
п/п
67

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07904/08-27 №101/22/61-12
Лист
від 25.09.12 від 18.09.2012 Про інформацію щодо затвердження зон
охорони пам'яток національного значення на
обласному рівні

Тематика

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

68

№07974/08-27 №193/22/61-12
Лист
Культура, туризм, засоби масової
від 27.09.12 від 24.09.2012 Про збільшення видатків, які будуть спрямовані інформації та архівної справи
на збереження та утримання об'єктів, включених
до Списку всесвітньої культурної спадщини
ЮНЕСКО
Міністерство надзвичайних ситуацій
69

№07898/08-34 №03-8889/161
Лист
від 25.09.12 від 19.09.2012 Про проведення збору 05.10.2012

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
70

№07874/08-26 №1/9-655
Лист
від 24.09.12 від 30.09.2012 Про надання інформації

Освіта і наука

Міністерство охорони здоров'я
71

№08007/08-28 №04.04.40-08/551
Лист
від 27.09.12 від 26.09.2012 Про створення центрів медико-соціальної
реабілітації

№08015/08-28 №11.01-29/907/12
Лист
від 28.09.12 від 24.09.2012 Про проект Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України"
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
72

Охорона здоров'я

Охорона здоров'я

73

№07841/08-24 №7/6-15156
Лист
від 24.09.12 від 20.09.2012 Про підготовку підприємств ЖКГ до роботи в
осінньо-зимовий період 2012/2013 років

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

74

№07842/08-24 №7/21-14893
Лист
від 24.09.12 від 17.09.2012 Про проект національного стандарту ДСТУ
"Елементи (частини) об'єктів благоустрою.
Технічні вимоги"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

75

№07876/08-24 №7/20-14850
Лист
від 24.09.12 від 14.09.2012 Про заборгованість комунальних підприємств за
спожиті енергоносії

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

76

№07899/08-24 №7/17-14985
Лист
від 25.09.12 від 19.09.2012 Про витяги з протоколу засідання Міжвідомчої
комісії

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

77

№07900/08-46 №7/17-14722
Лист
від 25.09.12 від 13.09.2012 Про виконання постанови КМУ від 23.05.2012
№503

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

78

№07907/08-33 №7/10-15/24
Лист
від 25.09.12 від 20.09.2012 Про участь у VII Міжнародному конгресі

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

79

№07931/08-24 №7/11-15291
Лист
від 26.09.12 від 24.09.2012 Про проведення робіт по заповнення
теплоносієм систем теплопостачання

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
7

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

80

№07944/08-24 №7/6-15369
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 Про селекторну нараду 03.10.2012

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

81

№07945/08-24 №7/13-15257
Лист
від 26.09.12 від 24.09.2012 Про проект Закону України про
організаційно-правові засади співробітництва,
його стимулювання, фінансування та контролю

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

82

№08011/08-19 №7/19-15445
Лист
від 28.09.12 від 26.09.2012 Про проведення капітальних видатків бюджету,
які спрямовуються на розвиток регіонів

Питання соціально-економічного
розвитку

Отримано від ГУЕ 28.09.2012
83

№08043/08-24 №7/10-15575
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 Про стан організації техніки безпеки на
виробництві в галузі будівництва і ЖКГ

84

№08052/08-24 №8/10-2817-12
Лист
від 28.09.12 від 24.09.2012 Про програму "Капітальний ремонт
гуртожитків. що передаються з державної
власності у власність територіальних громад"
Міністерство соціальної політики
85

№07896/08-30 №526/0/15-12/57
Лист
від 25.09.12 від 13.09.2012 Про внесення змін до листа від 21.02.2012 №
1926/0/14-12/57

86

№07949/08-29 №548/0/15-12/56
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 Про круглий стіл "Практичне впровадження
Закону України "Про протидію торгівлі
людьми" 18.10.2012
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання усиновлення та дітей-сиріт

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

Бердянський міськвиконком
87

№07966/08-45 №04-5556/29
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 Про оприлюднення розпорядження голови ОДА
від 06.10.2012 № 335

Питання організаційної роботи

88

№08042/08-22 №03-3605/27
Лист
від 28.09.12 від 25.06.2012 Про погодження зупинки "готель Бердянськ"

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

Енергодарський міськвиконком
89

№07889/08-24 №01-12/1527-02
Лист
від 24.09.12 від 17.09.2012 Про надання інформації щодо Державної
інспекції з контролю за цінами в Зап. обл.

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

90

№07902/08-37 №02-35/3872
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про нагородження Степанчук С.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

91

№07903/08-37 №02-35/3871
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про нагородження Кульби Ю.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізький міськвиконком
92

№07905/08-37 №14864/01-16
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про нагородження Гавловського В.А. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
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93

№07922/08-20 №01164/03-04
Лист
від 25.09.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до Переліку об`єктів, які
фінансуються за рахунок субвенції

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

94

№07975/08-22 №08-24/02711
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про тариф на перевезення

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

95

№07976/08-20 №01-35/02716
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про внесення змін до Податкового Кодексу
України

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

96

№07978/08-20 №03-19/02717
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про незадовільний технічний стан будівель в
КУ "Міська клінічна лікарня експериментальної
та швидкої медичної допомоги" у зв'язку з
підйомом грунтових вод

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

97

№08051/08-32 №08-21/02765
Лист
від 28.09.12 від 26.09.2012 Про терміни виготовлення та реєстрації
договорів оренди
Мелітопольський міськвиконком
№07935/08-24 №02-15/903-1
Лист
від 26.09.12 від 21.09.2012 Про перелік об'єктів, по яких розроблено проект
та отримано позитивний експертний висновок
МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
98

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Бердянська міська рада
99

№07911/08-37 №01-5526/23
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про нагородження Купмана В.К. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Депутат міської ради
100

№07894/08-10 №б/н
Депутатське звернення
від 25.09.12 від 21.09.2012 ДЕПУТАТ ЗМР ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
КУРЕНКІНА В.І.
Про звернення Коронець О.М. щодо бюджетної
форми навчання

№08031/08-10 №6-1209/17-3
Депутатське звернення
від 28.09.12 від 17.09.2012 Про звернення Мартинюка Є.А. щодо видачі
посвідчення реабілітованого
Мелітопольська міська рада

Освіта і наука

101

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

102

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№08033/08-37 №02-39/861-1
Лист
від 28.09.12 від 13.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Фоменко В.М.
Токмацька міська рада
103

№07875/08-20 №2186/21-15
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про виділення коштів

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Депутати Запорізької обласної ради
104

№07878/08-10 №0011/Л
Лист
від 24.09.12 від 24.09.2012 ДОР КЛІМОВИЧ О.О.
Про депутатську діяльність
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

Питання виборів та референдумів

ВАТ "Дніпроспецсталь"
105

№07946/08-35 №107
Лист
від 26.09.12 від 26.09.2012 Про скорочення робочих місць

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

ВАТ "Запоріжкокс"
№07933/08-22 №6/1304
Лист
від 26.09.12 від 19.09.2012 Про затвердження Переліку обладнання ПАТ
"Запоріжкокс"
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
106

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

107

№07835/08-32 №54
Лист
від 24.09.12 від 23.09.2012 ТОВ "ГРАНД-ЛТД"
Про продовження договору оренди землі

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

108

№07885/08-22 №21/09-1
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 ТОВ "ТЕРРАСТРОЙІНВЕСТ"
Про обстеження промислового майданчика

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

№08040/08-22 №30
Лист
від 28.09.12 від 20.09.2012 ФОП ГАПОНОВА О.Я.
Про припинення дії договору на перевезення
пасажирів
Інші дорожньо-будівельні організації

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

№08044/08-32 №133.12
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 ЗАП. БУД. ФІРМА "МЕХАНІЗАТОР"
Про ситуацію щодо земельної ділянки
Інші кореспонденти

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

109

110

111

№07840/08-32 №333
Лист
від 24.09.12 від 12.09.2012 ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ
"ГРАНІК"
Про запрошення на семінар (21.09.2012)

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

112

№07854/08-24 №111
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про графік перевезення пасажирів

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

113

№07888/08-26 №285
Лист
від 24.09.12 від 12.09.2012 КЗ "ЗАП. ОБЛ. ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ" ЗОР
Про Стратегію державної політики сприяння
розвитку громадського суспільства в Україні та
першочергові заходи щодо її реалізації

Освіта і наука

114

№07910/08-37 №2079
Лист
від 25.09.12 від 14.09.2012 КУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ
"СОНЕЧКО" ЗОР
Про нагородження Галкіної Г.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

115

№07947/08-20 №1
Лист
від 26.09.12 від 22.09.2012 ПП "ШЕЛЮГИ"
Про отримання кредиту

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

116

№07950/08-22 №09/25-А
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 ООО "ФЕНИКС-АВТО"
Про графік руху автобусу

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

117

№07951/08-37 №б/н
Лист
від 26.09.12 від 26.09.2012 ТОВ "РОСІЯ" (ІНШІ)
Про нагородження Собур В.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

118

№07953/08-32 №30
Лист
від 26.09.12 від 24.09.2012 ТОВ "ЗСМ ЮГКЕРАМІКА"
Про зауваження визначених при проведенні
моніторингу

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

119

№07954/08-32 №082
Лист
від 26.09.12 від 24.09.2012 ТОВ "АЛЬЯНС-КЕРАМІК"
Про зауваження визначених при проведенні
моніторингу

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

120

№07957/08-37 №1284
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 26.09.12 від 17.09.2012 ДЗ "ЗАП. МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКОАЇНИ" середовища
Про нагородження Никоненка О.С.

121

№07963/08-32 №45
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 ТОВ "МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД №1"
Про організацію громадських слухань

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

122

№07965/08-32 №781/02
Лист
від 26.09.12 від 24.09.2012 ПАТ "БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ"
Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

123

№07973/08-27 №712
Лист
від 27.09.12 від 26.09.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК ХОРТИЦЯ
Про стан реконструкції Музею історії
запорізького козацтва

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

124

№07995/08-32 №446
Лист
від 27.09.12 від 26.09.2012 ТОВ "ІМЕНІ ГАГАРІНА"
Про проведення реєстрації договорів оренди
землі

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

125

№08004/08-22 №111
Лист
від 27.09.12 від 24.09.2012 ПП НАЛЮШНІЙ І.О.
Про перевезення пасажирів

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

126

№08035/08-37 №77/1
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Павленко А.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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127

№08036/08-37 №76
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Про нагородження Лихоліт Г.С. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

128

№08037/08-37 №238-к
Лист
від 28.09.12 від 25.09.2012 ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ"
Про нагородження Никоненко Т.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

129

№08038/08-22 №11
Лист
від 28.09.12 від 24.09.2012 ФОП ЧЕРДАКЛІЄВ Д.П.
Про розірвання договору

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

№08039/08-22 №18
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 ФОП ЧИПЧЕВ В.А.
Про розірвання договору
Обласний військовий комісаріат

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

130

131

№07996/08-44 №1013
від 27.09.12

Лист

від 26.09.2012 Про урочисті проводи призовників Зап. обл.
09.10.2012

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Облпрокуратура
132

№07991/08-41 №07/1/1-2633/9ви
Лист
від 27.09.12 від 27.09.2012 Про розширене засідання колегії 28.09.2012
11-00
ОСПП "Потенціал"

Правові питання

№07836/08-36 №145-Р
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про підтримку кандидатури Суліми В.М. на
посаду гендиректора ЗДП "Кремнійполімер"
Учбові заклади

Питання кадрової роботи та
державної служби

133

134

№07832/08-26 №01-08/1967
Лист
від 24.09.12 від 10.09.2012 ЗНУ
Про запрошення у роботі круглого столу
(28.09.2012)

Освіта і наука

135

№07948/08-37 №01-08/2148
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 КПУ
Про нагородження Заруби М.О. (інші)

Освіта і наука

136

№07958/08-26 №1851
Лист
від 26.09.12 від 24.09.2012 КПУ
Про підготовку висококваліфікованих кадрів

Освіта і наука

137

№07980/08-37 №234-к
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Гриценка С.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№07981/08-37 №235-к
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 ДЗ "ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ"
Про нагородження Завгороднього С.М. (інші)
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

138

12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Волинська ОДА
139

№07873/08-23 №5347/40/2-12
Лист
від 24.09.12 від 19.09.2012 Про співробітництво

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Івано-Франківська ОДА
140

№07930/08-29 №1150/0/2-12/01-1 Лист
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
від 26.09.12 від 20.09.2012 Про всеукраїнський молодіжний форум "Молодь та спорту
нова еліта нації" 10-12.10.2012
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
141

№07853/08-15 №04-01/794
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 (С.Скубашевський) Про звернення голови
наглядової ради ПрАТ "Запоріжзв'язоксервіс"
Ю.Коміссарова щодо програми реформування
комунального господарства у м. Запоріжжя

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

142

№07895/08-15 №03-01/2608
Лист
від 25.09.12 від 25.09.2012 (І.Акімова) ПРО СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ
28.09.2012

Охорона здоров'я

Перенесення селекторної наради на 02.10.2012
(с-6)
143

№07927/08-15 №41-01/1152
Лист
від 25.09.12 від 25.09.2012 (О.Рафальський) Про засідання Громадської
гуманітарної ради при Президентові України

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

144

№07987/08-15 №04-01/802
Лист
від 27.09.12 від 26.09.2012 (С.Скубашевський) Про стан виконання
завдання, визначеного у пункті 2 статті 4 Указу
Президента України від 21.07.2012 № 640

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

145

№08027/08-15 №04-01/804
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 (С.Скубашевський) Про привітання ювілярів

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Президент України
№07844/08-08 №1-1/2558
Доручення
від 24.09.12 від 20.09.2012 Про забезпечення реалізації громадянами
виборчих прав під час проведення чергових
виборів НДУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
146

Питання виборів та референдумів

Василівська райдержадміністрація
147

№07870/08-20 №01-23/1498
Лист
від 24.09.12 від 20.09.2012 Про перерозподіл асигнувань по КПКВК
7781010

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

148

№07979/08-37 №01-46/1520
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про нагородження Бахмут Н.М. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Веселівська райдержадміністрація
149

№07964/08-37 №01-01-31/0945
Лист
від 26.09.12 від 18.09.2012 Про нагородження ТОВ "Деметра" (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Вільнянська райдержадміністрація
13

№
п/п
150

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07952/08-20 №01-05/2423
Лист
від 26.09.12 від 24.09.2012 Про надання дозволу на здійснення попередньої
оплати

Тематика

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

Гуляйпільська райдержадміністрація
151

№07863/08-37 №183/01-16
Лист
від 24.09.12 від 20.03.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Грицак Ю.Я.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

152

№07869/08-37 №182/01-15
Лист
від 24.09.12 від 19.09.2012 Про нагородження хору ветеранів

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізька райдержадміністрація
153

№07837/08-22 №1958/05-14
Лист
Промисловість,
від 24.09.12 від 17.09.2012 Про визначення належності ділянки дороги Н-08 паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя

154

№07915/08-37 №02-20/1161
Лист
від 25.09.12 від 21.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Різник П.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

155

№07917/08-37 №02-20/1151
Лист
від 25.09.12 від 19.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Стєкольщіковій В.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

156

№07919/08-37 №02-20/11-65
Лист
від 25.09.12 від 21.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Луговській Т.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

157

№07920/08-20 №02-11/1171
Лист
від 25.09.12 від 21.09.2012 Про виділення коштів

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

№07925/08-32 №02-07/1168
Лист
від 25.09.12 від 20.09.2012 Про приведення у відповідність до вимог
земельного законодавства розпоряджень голови
райдержадміністрації
Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№07864/08-37 №01-01-30/1700
Лист
від 24.09.12 від 23.08.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Лиманкіній З.С.
Куйбишевська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

158

159

160

№07913/08-37 №01-16/812
Лист
від 25.09.12 від 11.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Яковлєвій Т.П.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№07914/08-37 №01-16/822
Лист
від 25.09.12 від 14.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Дроздовій Г.В.
Ленінська райадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

161

162

№07926/08-22 №01-15/1221
Лист
Промисловість,
від 25.09.12 від 20.09.2012 Про визначення належності ділянки дороги Н-08 паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя
14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Мелітопольська райдержадміністрація
163

№07923/08-35 №01-23/590
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про сприяння у проведенні безоплатних
капітальних ремонтів ветеранам війни

164

№07936/08-24 №01-15/582
Лист
від 26.09.12 від 19.09.2012 Про проблемні питання Новобогданівської
сільради
Михайлівська райдержадміністрація
165

№07912/08-36 №03-12/0575
Лист
від 25.09.12 від 21.09.2012 Про призначення на посаду Богдана Ф.М.

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання кадрової роботи та
державної служби

Новомиколаївська райдержадміністрація
166

№07934/08-24 №3187/01-21
Лист
від 26.09.12 від 20.09.2012 Про зміни термінів фінансування будівництва
об'єкта
Оріхівська райдержадміністрація
167

№07967/08-20 №01-08/1377
Лист
від 26.09.12 від 26.09.2012 Про фінансування у 2012 році робіт з
капремонту вулиць і доріг ком. власності

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

Пологівська райдержадміністрація
168

№07960/08-20 №01-11/1102
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 Про перерозподіл помісячного плану асигнувань
на жовтень 2012 року

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

169

№07961/08-37 №03-34/1103
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 Про нагородження Волощука Б.М. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Приазовська райдержадміністрація
170

№07955/08-37 №01-06/1102
Лист
від 26.09.12 від 17.09.2012 Про нагородження Арабаджи Т.О. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

171

№07956/08-37 №01-06/1103

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 26.09.12
172

№07959/08-37 №01-06/1138
від 26.09.12

173

Лист

від 17.09.2012 Про нагородження Костиря К.Ю.
Лист

від 24.09.2012 Про нагородження Єськової М.Ф. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№07970/08-37 №01-31/720
Лист
від 26.09.12 від 18.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Дурнєвій Н.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№07971/08-37 №01-31/840
Лист
від 26.09.12 від 18.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Чепеленко Н.Б.
Приморська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№07862/08-37 №01-30/1219
Лист
від 24.09.12 від 29.08.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Бойко Л.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

174

175

15

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

176

№07901/08-37 №03-34/1096
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про нагородження Кісіль І.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

177

№07992/08-37 №01-30/1218
Лист
від 27.09.12 від 29.08.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Козаренко М.Р.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

178

№07997/08-24 №01-33/1381
Лист
від 27.09.12 від 24.09.2012 Про роботу в осінньо-зимовий період
карантинних ветеренарно-міліцейських постів

Ринкові відносини і реформування в
АПК

179

№08041/08-22 №01-22/1398
Лист
від 28.09.12 від 28.09.2012 Про надання дозволу на перевезення пасажирів

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

Розівська райдержадміністрація
180

№07916/08-37 №01-22/0528

Лист

від 25.09.12

від 04.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Поліщук Р.Х.
Токмацька райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

181

№07861/08-37 №63-35/0884
Лист
від 24.09.12 від 19.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Демченко О.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

182

№07897/08-20 №62-35/0886
Лист
від 25.09.12 від 20.09.2012 Про перерозподіл асигнувань

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

№07918/08-37 №63-35/0888
Лист
від 25.09.12 від 20.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Лісняк Л.Д.
Якимівська райдержадміністрація
183

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

184

№07921/08-20 №01-07/26/1364
Лист
від 25.09.12 від 13.09.2012 Про затвердження змін до кошторисних
призначень на 2012 рік

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

185

№07984/08-20 №01-07/26/1418
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про затвердження змін до кошторисних
призначень на 2012 рік

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

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
186

№07883/08-24 №584/01-10
від 24.09.12

187

Лист

від 24.09.2012 НОВОПИЛИПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення питання ремонту доріг

№08045/08-32 №312
Лист
від 28.09.12 від 04.09.2012 ЛАНЦІВСЬКА СІЛЬРАДА
КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ
Про проект землеустрою

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

16

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
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188

№08046/08-32 №01-24/309
Лист
від 28.09.12 від 05.09.2012 СМІЛІВСЬКА СІЛЬРАДА
КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ
Про проект землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

189

№08047/08-32 №01-42/286
Лист
від 28.09.12 від 05.09.2012 НОВОУКРАЇНСЬКА СІЛЬРАДА
КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ
Про проект землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

190

№08048/08-32 №01-24/324
Лист
від 28.09.12 від 05.09.2012 БІЛЬМАНСЬКА СІЛЬРАДА
КУЙБИШЕВСЬКОГО РАЙОНУ
Про дозвіл на розробку проекту землеустрою
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Запорізька митниця
191

№08049/08-41 №07-01-12-22/910
Лист
від 28.09.12 від 25.09.2012 Про проект Програми запобігання і протидії
корупції на 2013-2017 роки
Інші територіальні обласні органи
192

№07969/08-36 №11/3-1/4035
від 26.09.12

193

від 13.08.2012 ГУДІТБ у ЗАП. ОБЛ.
Про погодження призначення Пасенка В.В.

№08050/08-23 №3349
від 28.09.12

Лист

Лист

від 26.09.2012 ГУ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І
ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ
Про внесення змін до "Порядку надання водних
об'єктів (їх частин) у користування на умовах
оренди на території Зап. обл.

Правові питання

Питання кадрової роботи та
державної служби

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Управління ДАІ
№07962/08-22 №10/3-723
Лист
від 26.09.12 від 26.09.2012 Про проведення осіннього комісійного огляду
доріг та вулиць населених пунктів
Управління екології та природних ресурсів в області

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

№07871/08-32 №1133/07
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про розгляд та затвердження лімітів на
утворення та розміщення відходів на 2012 та
2013 роки
Управління Служби безпеки України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

194

195

196

№07881/08-41 №59-19-1-89нт
Лист
від 24.09.12 від 19.09.2012 Про передумови до ускладнення
суспільно-політичної ситуації в м. Мелітополі

Правові питання

197

№07944/08-41 №2/1-663
Лист
від 26.09.12 від 21.09.2012 Про недоліки в сфері охорони інформації з
обмеженим доступом

Правові питання

198

№07968/08-41 №59/6/1/3-1254
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 Про утилізацію непридатних ХЗЗР

Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Державний архів Запорізької області
17

№
п/п
199

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№07937/08-27 №01-23/905
Лист
від 26.09.12 від 25.09.2012 Про документи ліквідованих Інспекцій

Тематика

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Управління капітального будівництва
200

№07924/08-20 №5/1815
Лист
від 25.09.12 від 14.09.2012 Про погодження виплати надбавок

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

Управління культури і туризму
201

№08168/08-37 №01-02-23/1522
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 Про нагородження Фоміної А.Н. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
202

№07855/08-39 №1018
Постанова
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Фонду Конрада Аденауера на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

203

№07856/08-39 №1019
Постанова
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Комітету "За відкриту демократію" на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

Питання виборів та референдумів

204

№07857/08-39 №1017
Постанова
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Японії на виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

205

№07858/08-39 №999
Постанова
від 24.09.12 від 20.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжнародної організації зі спостереженням за
виборами "CIS-EMO" на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

206

№07859/08-39 №21-46-3782
Лист
від 24.09.12 від 20.09.2012 Про організацію роботи відділу адміністрування
виборців

Питання виборів та референдумів

207

№07860/08-39 №21-38-3809
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про встановлення програмно-апаратних
комплексів

Питання виборів та референдумів

208

№07988/08-39 №1071
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
міжнародної ГО "Український Конгресовий
Комітет Америки на виборах НДУ 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

209

№07989/08-39 №1074
Лист
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про Порядок передачі до ЦВК оперативної
інформації про хід та підсумки голосування у
день голосування на виборах НДУ

Питання виборів та референдумів

210

№07990/08-39 №21-43-3982
Лист
Питання виборів та референдумів
від 27.09.12 від 25.09.2012 Про розповсюдження просвітницьких матеріалів
18
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211

№08034/08-37 №1096
Постанова
від 28.09.12 від 26.09.2012 Про тимчасове закриття спеціальних виборчих
дільниць, які існують на постійній основі
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Тематика

Питання виборів та референдумів

Державна казначейська служба України
212

№08028/08-20 №8-09/2563-13558 Лист
від 28.09.12 від 21.09.2012 Про внесення змін до розпису Держбюджету
України на 2012 рік

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

213

№08029/08-20 №8-09/2581-13623 Лист
від 28.09.12 від 24.09.2012 Про внесення змін до розпису Держбюджету
України на 2012 рік

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

Державна санітарно-епідеміологічна служба України
№07839/08-36 №06/72/750-і
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про включення представників ОДА для
включення їх до складу конкурсних комісій
територіальних органів Держсанепідемслужби
України
Державна служба молоді та спорту України
214
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№07833/08-29 №3.1/5801
Лист
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
від 24.09.12 від 11.09.2012 Про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну та спорту
акцію "Відповідальність починається з мене"
(04.10.2012)

№07838/08-29 №3.4/5921
Лист
від 24.09.12 від 17.09.2012 Про проведення Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров`я"
Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
216

217

Питання кадрової роботи та
державної служби

№07831/08-22 №310-01/13/5-12
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про розроблення регіональних та місцевих
програм стимулювання населення для
здійснення енергоощадних заходів

№07993/08-22 №702-01/11/2-12
Лист
від 27.09.12 від 26.09.2012 Про внесення змін до законодавства України в
частині запровадження механізму ЕСКО
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України

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

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

218

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

219

Охорона здоров'я

№07906/08-28 №3037/12
Лист
від 25.09.12 від 24.09.2012 Про створення Запорізького регіонального
перинатального центру
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
220

№07872/08-27 №4764/27/4
Лист
Культура, туризм, засоби масової
від 24.09.12 від 18.09.2012 Про участь регіональних видавництв у Київській інформації та архівної справи
міжнародній книжковій виставці-ярмарку
"Книжкові контракти"

19

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика
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№07886/08-27 №4856/27/4
Лист
від 24.09.12 від 21.09.2012 Про план заходів щодо підготовки та
відзначення 68-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

222

№08046/08-39 №241
Лист
від 28.09.12 від 24.09.2012 Про проведення передвиборної агітації з
використанням засобів масової інформації

Питання виборів та референдумів

223

№08047/08-27 №4856/27/4
Лист
від 28.09.12 від 21.09.2012 Про відзначення 68-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників
Пенсійний фонд України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

224

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

№07884/08-35 №6420/03
Лист
від 24.09.12 від 19.09.2012 Про встановлення пенсії за особливі заслуги
перед Україною Варко О.А.
Рада національної безпеки і оборони України
225

№07843/08-45 №1807/7-9-2

Лист

Питання організаційної роботи

від 24.09.12

від 21.09.2012 Про знятий з контролю Указ Президента
України від 26.06.2008 №590/2008
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
226

№08010/08-23 №100-2-23/1540
Лист
від 28.09.12 від 27.09.2012 ДЕРЖЦІНІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Про діючи молокопереробні підприємства

Ринкові відносини і реформування в
АПК

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