Запорізька обласна державна адміністрація
ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 24.09.2012 по 28.09.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Ф20-КА

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1
№08-28/2599 від 24.09.2012 Про визначення розпорядників коштів

Охорона здоров'я

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Інші кореспонденти
2
№08-45/2663 від 27.09.2012 СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ ПО
ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ
Про дисертацію Бойченко В.С.
3
№08-45/2671 від 28.09.2012 Про надання довідки Мінченко Н.Г.

Питання організаційної роботи

Питання організаційної роботи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
4
№08-34/2603 від 24.09.2012 Про ситуацію щодо території колишньої 275
артилерійської бази ракет і боєприпасів
5

№08-24/2606

6

№08-20/2597

7

№08-35/2677

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
від 24.09.2012 Про капітальний ремонт гуртожитків, прийнятих у Капітальне будівництво, ЖКГ,
власність територіальних громад протягом
містобудування та архітектура
2009-2011 років
від 24.09.2012 Про неможливість забезпечення виборчих
Фінансування, затвердження і
дільниць області засобами зв`язку
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 28.09.2012 Про збільшення дотації на підвищення рівня
Питання соціального захисту,
матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи зайнятості населення, праці та
внаслідок психічного розладу
заробітної плати

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
8
№08-50/2645 від 26.09.2012 Про використання автоцистерни АЦМ - 3,0
9

№08-20/2667

від 27.09.2012 Про прискорення надходження коштів для
виплати державної підтримки

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
10
№08-22/2601 від 24.09.2012 Про розвиток автомобілебудівної галузі

11

№08-24/2637

від 25.09.2012 Про погодження титулу будови

12

№08-22/2655

від 27.09.2012 Про вирішення проблемних питань ДП
"Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

13

№08-22/2658

від 27.09.2012 Про затвердження "Нормативної бази витрат
матеріальних ресурсів ПАТ "Дніпроспецсталь"

Питання організаційної роботи
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

№
п/п
14

Адресат, номер, дата
№08-20/2662

Короткий зміст

від 27.09.2012 Про перерозподіл державних коштів у 2012 році

Міністерство закордонних справ
15
№08-33/2650 від 27.09.2012 Про надання звіту щодо закордонного
відрядження до Республіки Молдова

Міністерство культури
16
№08-37/2635 від 25.09.2012 Про погодження нагородження Долиної Л.М.
Міністерство надзвичайних ситуацій
17
№08-24/2661 від 27.09.2012 Про проектно-кошторисну документацію
Міністерство оборони
18
№08-34/2604 від 24.09.2012 Про вирішення проблемних питань на території
колишньої 275 АБРБ

Тематика
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
19
№08-24/2665 від 27.09.2012 Про участь у програмі здешевлення вартості
іпотечних кредитів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
20
№08-30/2611 від 24.09.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт

Питання усиновлення та дітей-сиріт

21

Питання усиновлення та дітей-сиріт

№08-30/2607

від 24.09.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення

Міністерство фінансів
22
№08-20/2620 від 25.09.2012 Про надання бюджетної пропозиції на 2013 рік

23

№08-20/2627

від 25.09.2012 Про збільшення граничного обсягу
короткотермінових позик

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
24

№08-19/2670

25

№08-23/2675

від 28.09.2012 Про проведення конкурсного відбору для
стажування
від 28.09.2012 Про проведення Покровського ярмарку

Питання соціально-економічного
розвитку
Ринкові відносини і реформування
в АПК

Енергодарський міськвиконком
26
№08-39/2638 від 25.09.2012 Про встановлення програмно-апаратних
комплексів

Питання виборів та референдумів

Запорізький міськвиконком
27
№08-39/2623 від 25.09.2012 Про системи відеоспостереження на виборчих
дільницях

Питання виборів та референдумів

2

№
п/п
28

№08-39/2633

29

№08-28/2666

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

від 25.09.2012 Про встановлення програмно-апаратних
комплексів
від 27.09.2012 Про сприяння у вирішенні питання щодо
розташування реабілітаційного центу
Всеукраїнського громадської організації
жінок-інвалідів "Донна"

Тематика
Питання виборів та референдумів
Охорона здоров'я

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
30
№08-37/2617

від 24.09.2012 Про нагородження

31

№08-37/2622

від 25.09.2012 Про нагородження

32

№08-37/2645

від 26.09.2012 Про нагородження

33

№08-33/2649

від 27.09.2012 Про запрошення на зустріч

Постійні комісії обласної ради
34
№08-22/2644 від 27.09.2012 Про святкування машинобудівника

Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
35

№08-28/2618

від 25.09.2012 Про створення Опікунської ради Запорізького
перинатального центру

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
36
№08-39/2660 від 27.09.2012 Про безперебійне енергозабезпечення приміщень
дільничних та окружних виборчих комісій
ВАТ "Мотор Січ"
37
№08-27/2653

від 27.09.2012 Про ІІІ Всеукраїнський козацький фестиваль
"Покрова на Хортиці"

Запорізька дирекція залізничних перевезень
38
№08-31/2621 від 25.09.2012 Про Самміт

Охорона здоров'я

Питання виборів та референдумів

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Питання релігії та національностей

Інші кореспонденти
39
№08-45/2624 від 25.09.2012 Національна рада України з питань телебачення та Питання організаційної роботи
радіомовлення у Зап. обл.
Про участь у заходах
40
№08-27/2631 від 25.09.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Культура, туризм, засоби масової
Про встановлення Пам'ятника авіаторам
інформації та архівної справи
Облпрокуратура
41
№08-41/2632
Редакції газет
42
№08-23/2664

від 25.09.2012 Про заміну розпорядження

Правові питання

від 27.09.2012 ЗАПОРІЗЬКА ПРАВДА
Про розміщення оголошення

Ринкові відносини і реформування
в АПК

Установи охорони здоров'я
43
№08-35/2639 від 26.09.2012 ЗАП. ЦЕХ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИХ
ВИРОБІВ
Про виїзд фахівців

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Учбові заклади
3

№
п/п
44

Адресат, номер, дата
№08-36/2625

Короткий зміст

від 25.09.2012 ЗНУ
Про звільнення Звєрєва Д.В.

Тематика
Питання кадрової роботи та
державної служби

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Івано-Франківська ОДА
45
№08-27/2654 від 27.09.2012 Про ІІІ Всеукраїнський козацький фестиваль
"Покрова на Хортиці"
Луганська ОДА
46
№08-33/2651

від 27.09.2012 Про пропозиції до Плану заходів

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

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
47

№08-29/2613

48

№08-35/2615

від 24.09.2012 Про проведення обласного молодіжного
фестивалю естрадного мистецтва "Зорепад-2012"
від 24.09.2012 Про моніторинг нових робочих місць

49

№08-45/2609

від 24.09.2012 Про участь у засіданнях "круглих столів"

50

№08-22/2608

від 24.09.2012 Про надання інформації

51

№08-29/2640

від 26.09.2012 Про надання інформації про атестації ДЗОВ

52

№08-23/2656

від 27.09.2012 Про споживчі ціни на продукти харчування

53

№08-22/2652

від 27.09.2012 Про проекти цільових екологічних (зелених)
інвестицій

54

№08-27/2647

від 27.09.2012 Про чисельність працівників бюджетних установ

Василівська райдержадміністрація
55
№08-35/2630 від 25.09.2012 Про виділення додаткових коштів

56

№08-50/2669

від 28.09.2012 Про порушення виконавської дисципліни

Комунарська райадміністрація
57
№08-41/2672 від 28.09.2012 Про звільнення та закінчення та строку покарання
гр. Караєва М.К.
Михайлівська райдержадміністрація
58
№08-37/2641 від 26.09.2012 Про нагородження

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання організаційної роботи
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання організаційної роботи

Правові питання

Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій

Новомиколаївська райдержадміністрація
59
№08-50/2668 від 27.09.2012 Про порушення виконавської дисципліни

Питання організаційної роботи

Шевченківська райадміністрація
60
№08-23/2648 від 27.09.2012 Про виконання постанови КМУ від 02.03.2012 №
246 (із змінами)

Ринкові відносини і реформування
в АПК

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
61
№08-45/2634 від 25.09.2012 Про участь у заходах

Питання організаційної роботи
4

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Державна податкова адміністрація
62
№08-20/2629 від 25.09.2012 Про підготовку інформаційно-аналітичних
матеріалів

Інспекція праці у Запорізькій області
63
№08-35/2614 від 24.09.2012 Про графік перевірок

64

№08-35/2616

від 24.09.2012 Про графік перевірок

Тематика

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Управління внутрішніх справ
65
№08-41\2672 від 28.09.2012 Про забезпечення громадського порядку

Правові питання

Управління ДАІ
66
№08-41/2600

Правові питання

від 24.09.2012 Про повідомлення в засобах масової інформації

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
67

№08-20/2612

68

№08-50/2595

від 24.09.2012 Про зміни плану асигнувань за КПКВК 7781010 на Фінансування, затвердження і
2012 рік
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
від 24.09.2012 Про надання інформації щодо стану виконання
Питання організаційної роботи
рішень РНБОУ за ІІІ квартал 2012 року

Управління охорони здоров'я
69
№08-50/2626 від 25.09.2012 Про проведення перевірки

Питання організаційної роботи

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державна казначейська служба України
70
№08-33/2602 від 24.09.2012 Про сприяння в реалізації міжнародного Проекту

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва
71
№08-19/2605 від 24.09.2012 Про погодження проекту регуляторного акта
72

№08-24/2674

від 28.09.2012 Про відсутність бланків ліцензії

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

Питання соціально-економічного
розвитку
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

5

