Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 01.10.12 по 05.10.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№08172/08-37 №б/н
Лист
від 02.10.12 від 02.10.2012 А.М. ГАМОВ
Про нагородження Ахмерової Р.С. (інші)

№08192/08-37 №б/н
Лист
від 03.10.12 від 03.10.2012 Ю.Г.ПЕЛИХ
Про нагородження Розсохи Є.Ф. (інші)
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
2

3

№08069/08-14 №2012-8-6
від 01.10.12

Лист

від 22.09.2012 МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ПО СПРИЯННЮ
ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про створення в області "Добрик-країни
(Добрик-ленду)"

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

4

№08070/08-14 №2012-8-5
Лист
від 01.10.12 від 22.09.2012 МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ПО СПРИЯННЮ
ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про підготовку інноваційного Договору з
адекватним пакетом документів

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

5

№08071/08-14 №2012-8-4

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

від 01.10.12

Лист

від 24.09.2012 МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ПО СПРИЯННЮ
ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про проведення "Добрик_Всесвіт"-Фестів

6

№08072/08-14 №2012-8-3
Лист
від 01.10.12 від 22.09.2012 МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ПО СПРИЯННЮ
ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про Виставку в ВРУ "Добрик крокує планетою"

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

7

№08073/08-14 №2012-8-2
Лист
від 01.10.12 від 24.09.2012 МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ПО СПРИЯННЮ
ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про підготовку і організацію випусків Книги
Рекордів Добра

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

№
п/п
8

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№08074/08-14 №2012-8-1

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 01.10.12

від 24.09.2012 МІЖФРАКЦІЙНЕ ДЕПУТАТСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ПО СПРИЯННЮ
ЗДІЙСНЕННЮ ПРОГРАМИ
"ДОБРИК-ВСЕСВІТ"
Про підтримку заходів по сприянню здійсненню
Програми "Добрик-Всесвіт"
Верховна Рада України

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

9

№08092/08-01 №5250-VI
Постанова
від 01.10.12 від 18.10.2012 Про відзначення 100-річчя з дня народження
Віктора Івченка

Питання організаційної роботи

10

№08093/08-01 №5251-VI
Постанова
від 01.10.12 від 18.09.2012 Про відзначення 80-річчя з дня народження
Михайла Ткача

Питання організаційної роботи

11

№08094/08-01 №5252-VI
Постанова
від 01.10.12 від 18.09.2012 Про відзначення 100-річчя з дня народження
Марії Савченко

Питання організаційної роботи

12

№08095/08-01 №5254-VI
Постанова
від 01.10.12 від 18.09.2012 Про присудження щорічної Премії Верховної
Ради України педагогічним працівникам
загальноосвітніх, професійно-технічних,
дошкільних та позашкільних навчальних
закладів

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

13

№08096/08-01 №5288-VI
Закон України
від 01.10.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань удосконалення діяльності
прокуратури
Народні депутати України

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

14

№08067/08-10 №620
Лист
від 01.10.12 від 25.10.2012 НДУ АЛЕКСЄЄВ І.В.
Про розгляд звернення Гуменюка Ю.В. щодо
реєстрації та житла

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

15

№08112/08-10 №104/02-3225
Депутатське звернення
від 01.10.12 від 13.09.2012 НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Пашінської Л.П. щодо
матеріального становища

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

16

№08113/08-10 №204/02-32к
Депутатське звернення
від 01.10.12 від 13.09.2012 НДУ ЛЯШКО О.В.
Про розгляд звернення Іванова О.В. щодо
поліпшення житлових умов проживання

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

17

№08114/08-10 №376
Депутатське звернення
від 01.10.12 від 25.09.2012 НДУ БАБУРІН А.В.
Про звернення жителів с. Григорівка щодо
газифікації та водозабезпечення

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

18

№08116/08-10 №607
Депутатське звернення
від 01.10.12 від 24.09.2012 НДУ І.В. АЛЕКСЄЄВ
Про звернення жителів с. Осипенко щодо
земельних паїв
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Академії
2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

19

№08133/08-36 №03/1-6-14/1-743
Лист
від 02.10.12 від 25.09.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про проведення семінарів

Питання кадрової роботи та
державної служби

20

№08154/08-47 №б/н
Лист
від 02.10.12 від 02.10.2012 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖУПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ
Про проведення круглого столу (04.10.2012)

Питання інформаційних технологій

21

№08271/08-36 №477/06-5
Лист
від 05.10.12 від 01.10.2012 ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Про працевлаштування Якимишеної Г.О.
Інші кореспонденти

Питання кадрової роботи та
державної служби

22

№08058/08-37 №905
Лист
від 01.10.12 від 27.09.2012 ПІВДЕННО-СХІДНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про нагородження Мазура В.Г. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

23

№08066/08-31 №б/н

Питання релігії та національностей

від 01.10.12
24

25

Лист

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

від 28.09.2012 ТОВ "ФІРМА "УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА
СЛУЖБА"
Про надання приміщення для проведення
семінару

№08123/08-27 №1/625
від 01.10.12

Лист

від 24.09.2012 УРЯД СВЕРДЛОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про проект Погодження між Свердловської та
Запорізької областями

№08076/08-45 №64
від 01.10.12

26

від 01.10.2012 УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
Про запрошення на заходи 12-13.10.2012

№08075/08-33 №2403
від 01.10.12

Лист

Лист

від 26.09.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДІЛОВОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
"УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ"
Про виставку "Український сувенір"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

27

№08140/08-26 №59
Лист
від 02.10.12 від 18.09.2012 ФОНД "СКОРОЧЕННЯ РИЗИКІВ"
Про популяризацію книги члена Римського
клубу Гюнтера Паулі "Синя економіка: 10 років,
100 інновацій, 100 млн робочих місць"

Освіта і наука

28

№08151/08-20 №21/05-233
Лист
від 02.10.12 від 02.10.2012 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТЯХ
Про надання інформації щодо усунення
порушень

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

3

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

29

№08167/08-22 №3-1/8497
Лист
від 02.10.12 від 02.10.2012 ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"
Про акредитацію оператора

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

30

№08178/08-27 №б/н
Лист
від 03.10.12 від 03.10.2012 УФПП
Про розміщення оголошення щодо конкурсів на
сайті ОДА

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

31

№08179/08-20 №64
Лист
від 03.10.12 від 28.09.2012 ТОВ "ФІРМА "УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА
СЛУЖБА"
Про проведення семінару (19.10.2012)

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

32

№08207/08-22 №б/н
Лист
від 03.10.12 від 01.10.2012 СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ
Про презентацію рейтингу енергоефективності
регіонів України (11.10.2012)

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

33

№08214/08-33 №СВА/2012/
Лист
від 04.10.12 від 01.10.2012 СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЄС/ПРООН "МІСЦЕВИЙ
РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ ІІ"
Про друге засідання Координаційної ради
Проекту МРГ-ІІ (17.10.2012)

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

34

№08250/08-24 №524-1
Лист
від 04.10.12 від 01.10.2012 ІА "НАШ ПРОДУКТ"
Про критичну ситуацію з водопостачанням
мешканців сіл Григорівка та Веселянка

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

35

№08264/08-19 №01/429/12
Лист
від 05.10.12 від 27.09.2012 ТОВ ЕКОНОМІЧНА КЛІНІКА
"УКРАЇНСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІНТЕЛЕКТ"
Про аналітичні фінансово-правові розробки

Питання соціально-економічного
розвитку

36

№08292/08-49 №26дск-10905/12
Лист
від 05.10.12 від 01.10.2012 ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ
УКРАЇНИ
Про наявність судових рішень
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Правові питання

Кабінет Міністрів України
37

№08097/08-03 №720-р
Розпорядження
від 01.10.12 від 22.08.2012 Про затвердження плану заходів з виконання
Річної національної програми співробітництва
Україна - НАТО на 2012 рік

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

38

№08098/08-03 №886
Постанова
від 01.10.12 від 26.09.2012 Про комісії з визначення даних про заробітну
плату працівників за роботу в зоні відчуження в
1986-1990 роках

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

39

№08099/08-03 №887
Подання
від 01.10.12 від 26.09.2012 Про затвердження Типового положення про
структурний підрозділ місцевої державної
адміністрації

Питання організаційної роботи

4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

40

№08100/08-03 №715-р
Розпорядження
від 01.10.12 від 26.09.2012 Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 листопада 2011 р.
№1210

Питання організаційної роботи

41

№08101/08-09 №38777/1/1-12
Доручення
від 01.10.12 від 27.09.2012 (М.Азаров) Про перерозподіл державних коштів
у 2012 році

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

42

№08102/08-09 №37783/1/1-12
Доручення
від 01.10.12 від 28.09.2012 (Б.Колесніков) Про виконання проекту
створення системи відеоспостереження,
відеозапису і трансляції зображення

Питання виборів та референдумів

43

№08103/08-09 №36708/1/1-12
Доручення
від 01.10.12 від 27.09.2012 () Про перегляд нормативно-правових актів
щодо захисту від шкідливого впливу шуму

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

44

№08104/08-09 №37939/1/1-12
Доручення
від 01.10.12 від 28.09.2012 (М.Азаров) Про стан додержання прав дітей на
заняття фізичною культурою та спортом

Освіта і наука

45

№08105/08-09 №39097/0/1-12
Доручення
від 01.10.12 від 28.09.2012 (В.Хорошковський) Про стан реалізації плану
заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство
"Відкритий Уряд"

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

46

№08106/08-09 №58922/43/1-11
Доручення
від 01.10.12 від 28.09.2012 () Про ситуацію навколо території військового
містечка № 6 Міноборони

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

47

№08107/08-09 №14100/67/1-12
Доручення
Питання соціально-економічного
розвитку
від 01.10.12 від 28.09.2012 (В.Хорошковський) Про виконання Плану
першочергових заходів щодо реалізації
Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадського суспільства в Україні

48

№08108/08-09 №36604/1/1-12
Доручення
від 01.10.12 від 29.09.2012 (В.Хорошковський) Про формування
регіональних ресурсів зерна на 2012/13
маркетинговий період

Ринкові відносини і реформування в
АПК

49

№08109/08-09 №37617/28/1-09
Доручення
від 01.10.12 від 28.09.2012 (В.Хорошковський) Про використання коштів
держбюджету, які спрямовуються у 2012 році
для фінансування заходів, передбачених
Загальнодержавною програмою реформування і
розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

50

№08110/08-09 №37517/1/1-12
Доручення
від 01.10.12 від 28.09.2012 (В.Хорошковський) Про виділення субвенції з
держбюджету

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

51

№08185/08-09 №12130/0/2-12
Доручення
від 03.10.12 від 01.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення ІА "Продукт"
щодо газифікацію сіл Григорівка та Веселянка
Зап. району Зап. обл.

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

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

52

№08186/08-09 №38869/1/1-12
Доручення
від 03.10.12 від 01.10.2012 (М.Азаров) Про капремонт гуртожитків,
прийнятих у власність територіальних громад
протягом 2009-2011 років

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

53

№08187/08-09 №38525/1/1-12
Доручення
від 03.10.12 від 01.10.2012 (В.Хорошковський) Про підвищення рівня
безпеки газопостачання населення

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

54

№08188/08-09 №38510/1/1-12
Доручення
від 03.10.12 від 02.10.2012 (М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо
відзначення 100-річчя з дня народження Віктора
Івченка

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

55

№08189/08-09 №38511/1/1-12
Доручення
від 03.10.12 від 02.10.2012 (М.Азаров) Про утворення Оргкомітету щодо
відзначення 80-річчя з дня народження
Михайла Ткача

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

56

№08221/08-04 №ВП 75
Витяг з протоколу
від 04.10.12 від 01.10.2012 (М.Азаров) Про проекти розпоряджень КМУ

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

57

№08222/08-03 №730-р
Розпорядження
від 04.10.12 від 12.09.2012 (М.Азаров) Про внесення змін до
розпорядження КМУ від 22 серпня 2012 р. №
655

Ринкові відносини і реформування в
АПК

58

№08223/08-03 №727-р
Розпорядження
від 04.10.12 від 24.09.2012 (М.Азаров) Про підготовку та проведення
заходів щодо відзначення 130-річчя з дня
народження В'ячеслава Казимировича
Липинського

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

59

№08224/08-03 №892
Постанова
від 04.10.12 від 17.09.2012 (М.Азаров) Про деякі питання використання у
2012 році коштів для здійснення м. Києвом
функцій столиці, державних капітальних
видатків та коштів державного фонду
регіонального розвитку

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

60

№08225/08-03 №893
Постанова
від 04.10.12 від 10.09.2012 (М.Азаров) Про внесення змін до постанови
КМУ від 3 жовтня 2007 р. № 1194

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

61

№08227/08-09 №37040/3/1-12
Доручення
від 04.10.12 від 02.10.2012 (Р.Богатирьова) Про забезпечення виконань
завдань, визначених пунктом 4 Протокольного
рішення від 06.09.2012 за результатами
засідання Комітету з економічних реформ

Питання соціально-економічного
розвитку

62

№08228/08-16 №12209/0/2-12
Лист
від 04.10.12 від 02.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про ситуацію щодо території
колишньої 275 артилерійської бази ракет і
боєприпасів

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

63

№08229/08-09 №39541/1/1-12
Доручення
Культура, туризм, засоби масової
від 04.10.12 від 02.10.2012 (М.Азаров) Про роботу із зверненнями громадян інформації та архівної справи

6

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

64

№08237/08-16 №12279/0/2-12
Лист
від 04.10.12 від 04.10.2012 (М.Азаров) Про проведення сівби озимої
пшениці та інших озимих зернових культур

Ринкові відносини і реформування в
АПК

65

№08258/08-09 №40171/0/1-12
Доручення
від 04.10.12 від 04.10.2012 (Ю.Авксентьєв) Про матеріально-технічне
забезпечення звичайних виборчих дільниць

Питання виборів та референдумів

66

№08278/08-09 №39872/0/1-12
Доручення
від 05.10.12 від 03.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про перелік об'єктів,
будівництво яких завершено у поточному році,
на жовтень та до кінця 2012 року

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

67

№08279/08-09 №39208/1/1-12
Доручення
від 05.10.12 від 02.10.2012 (Ю.Агістратенко) Про створення сучасної
навчально-реабілітаційної бази

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

68

№08280/08-03 №731-р
Розпорядження
від 05.10.12 від 01.10.2012 Про відзначення 80-річчя від дня введення в
експлуатацію Дніпровської ГЕС

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

69

№08281/08-04 №ВП 76

Ринкові відносини і реформування в
АПК

від 05.10.12

70

71

від 03.10.2012 (М.Азаров) Про результати аналізу питання
правомірності проведення перевірок
Держсільгоспінспекцією та
Держветфітослужбою

№08282/08-03 №899
від 05.10.12

Постанова

від 03.10.2012 (М.Азаров) Про порядок здійснення витрат
суб'єктами господарювання державного сектору
економіки у разі не затвердження
(непогодження) річних фінансових планів у
встановленому порядку

№08283/08-09 №38067/1/1-12
від 05.10.12

Витяг з протоколу

Доручення

від 02.10.2012 (М.Азаров) Про виділення почесного ескорту
для віддання військових почестей під час
церемонії перепоховання

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

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

72

№08284/08-09 №38974/1/1-12
Доручення
від 05.10.12 від 02.10.2012 (М.Азаров) Про виконання постанови "Про
затвердження мінімально допустимого рівня цін
на молоко на 2012 рік"

Ринкові відносини і реформування в
АПК

73

№08285/08-09 №34526/1/1-12
Доручення
від 05.10.12 від 03.10.2012 (В.Хорошковський) Про проблеми ДП
"Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

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

74

№08288/08-09 №14853/66/1-12
Доручення
від 05.10.12 від 04.10.2012 (М.Азаров) Про кошти на 2013 рік на створення
контактних центрів

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
75

№08205/08-23 №37-34-12/18215
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про попередження виробничого травматизму в
АПК

Ринкові відносини і реформування в
АПК

7

№
п/п
76

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№08289/08-09 №37-13-1-11/1854
Лист
від 05.10.12 від 05.10.2012 ПРО СЕЛЕКТОРНУ НАРАДУ 09.10.2012

Тематика

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Міністерство внутрішніх справ
77

№08243/08-41 №13/9/2-6095д.
Лист
від 04.10.12 від 27.09.2012 Про надання інформації щодо Семенова В.О.

Правові питання

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
78

№08111/08-22 №3701-04/36399-0 Лист
від 01.10.12 від 26.09.2012 Про розгляд проекту Закону України

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

79

№08155/08-21 №3641-05/36409-0 Лист
від 02.10.12 від 26.09.2012 Про програму ЄБРР для малого та середнього
бізнесу

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

80

№08173/08-33 №4113-06/37190-0 Лист
від 02.10.12 від 02.10.2012 Про розвиток та реалізацію експортного
потенціалу України і розширення зовнішних
ринків збуту товарів вітчизняних
товаровиробників

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

81

№08263/08-33 №80-06/37588-08
Лист
від 05.10.12 від 04.10.2012 Про інвестиційний форум в регіоні Кансай (м.
Осака, Японія)

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

Міністерство надзвичайних ситуацій
82

№08147/08-34 №17-9375/173
Лист
від 02.10.12 від 01.10.2012 Про опрацювання проекту Концепції

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

83

№08152/08-34 №03-9304/161
Лист
від 02.10.12 від 28.09.2012 Про повторне погодження проекту
розпорядження КМУ

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

84

№08156/08-34 №02-9233/214
Лист
від 02.10.12 від 26.09.2012 Про забезпечення житлом громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

85

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

№08206/08-26 №1/9-690
Лист
від 03.10.12 від 27.09.2012 Про фінансування заходів з реалізації
молодіжної політики
Міністерство охорони здоров'я
86

№08060/08-28 №3.51-/12515
Лист
Охорона здоров'я
від 01.10.12 від 20.09.2012 Про поліпшення медичного обслуговування та
медикаментозного забезпечення ветеранів війни,
ветеранів праці, дітей війни, ветеранів
військової служби

87

Охорона здоров'я

№08274/08-28 №17-04/838/13523 Лист
від 05.10.12 від 28.09.2012 Про отримання копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
закладами ОЗ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

88

№08054/08-24 №7/9-15618
Лист
від 01.10.12 від 28.10.2012 Про погодження проекту постанови КМУ "Про
передачу цілісного майнового комплексу ЗДП
"Кремнійполімер"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

89

№08055/08-36 №8/23-372-12
Лист
від 01.10.12 від 28.09.2012 Про переривання відпустки Міністра Близнюка
А.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

90

№08068/08-22 №7/21-15572
Лист
від 01.10.12 від 27.10.2012 Про стимулювання розвитку велосипедного,
електричного та інших видів екологічного
чистого транспорту

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

91

№08115/08-24 №7/21-15298
Лист
від 01.10.12 від 24.09.2012 Про розгляд проекту ДБН "Зміни № 1 до ДНБ
В.2.4-2-2005 "Проектування. Полігони твердих
побутових відходів. Основні положення
проектування"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

92

№08126/08-20 №7/19-15703
від 01.10.12

93

Питання соціально-економічного
від 28.09.2012 Про стан використання субвенції з держбюджету розвитку
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соц-економічної сфери

№08134/08-24 №7/21-15394
від 02.10.12

Лист

Лист

від 25.09.2012 Про благоустрій населених пунктів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

94

№08137/08-24 №488
Лист
від 02.10.12 від 26.09.2012 Про наказ щодо введення в дію рішення колегії
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України від 20.09.2012 № 32

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

95

№08150/08-24 №7/10-15750
Лист
від 02.10.12 від 01.10.2012 Про доведення до споживачів інформації щодо
житлово-комунальних послуг, структуру
цін/тарифів та їх заміну

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

96

№08166/08-24 №7/15-15797
Лист
від 02.10.12 від 01.10.2012 Про зниження обсягів будівельних робіт

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

97

№08238/08-22 №7/20-15914
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про стан розрахунків підприємств за теплову
енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення

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

98

№08272/08-35 №7/14-15504
Лист
від 05.10.12 від 26.09.2012 Про створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

99

№08295/08-24 №7/17-16001
Лист
від 05.10.12 від 04.10.2012 Про здійснення контролю за будівництвом
об'єктів стосовно яких надано подання
Міністерство соціальної політики

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

9

№
п/п
100

Адресат
номер, дата

№08129/08-29 №551/0/15-12/56
від 02.10.12

101

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 26.09.2012 Про проведення Всеукраїнської наради з питань
підведення підсумків оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2012 року

№08130/08-29 №550/0/15-12/56
від 02.10.12

102

Номер, дата
адресата

Лист

від 26.09.2012 Про рекомендації щодо проведення щорічної
акції "16 днів проти насильства"

№08293/08-35 №10719/0/14-12/1

Лист

від 05.10.12

від 05.10.2012 Про підприємства-банкрути, які мають
заборгованість із заробітної плати
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

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

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Бердянський міськвиконком
103

№08057/08-28 №01-5534/25
від 01.10.12

104

Охорона здоров'я

від 24.09.2012 Про отримання в 2012 році медичного
обладнання

№08215/08-20 №01-5739/26
від 04.10.12

Лист

Лист

від 03.10.2012 Про визначення розпорядника

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

Запорізький міськвиконком
105

№08233/08-37 №01-38/02839

Лист

від 04.10.12

від 02.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Нестеровій Г.В., Гвоздецькій
К.М., Докашенко Г.А., Журбі Г.А., Гонтарь Л.П.
Токмацьський міськвиконком
106

№08157/08-20 №2244/25-18
Лист
від 02.10.12 від 26.09.2012 Про фінансування об'єктів, які фінансуються за
рахунок державних капітальних видатків, що
розподіляються КМУ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Мелітопольська міська рада
107

№08210/08-44 №02-36/928-1
Лист
від 03.10.12 від 28.09.2012 Про удосконалення роботи митного посту
"Мелітополь" Запорізької митниці
ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Депутати Запорізької обласної ради
108

№08198/08-10 №б/н
Депутатське звернення
від 03.10.12 від 01.10.2012 ДОР ПАВЕЛКО М.О.
Про звернення мешканців Новомиколаївського
району щодо отримання довідок у відділі
Держкомзему для оформлення спадщини
Обласна рада
109

№08257/08-17 №01-27/0909
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про чергову сесію облради (15.11.2012)

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Питання організаційної роботи

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Банки

10

№
п/п
110

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№08211/08-21 №33/1-1189/4167
Лист
від 03.10.12 від 01.10.2012 Про вирішення конфліктної ситуації

Тематика

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

ВАТ "Запоріжавтотранс"
111

№08174/08-37 №1/07-01-826
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про нагородження Лихоліт Г.С.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

112

№08177/08-37 №1/07-01-825

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 03.10.12

Лист

від 02.10.2012 Про нагородження Фіщука О.В.

Запорізька дирекція залізничних перевезень
113

№08181/08-21 №ДН-3/922
Лист
від 03.10.12 від 25.09.2012 Про використання рухомого складу

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

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
114

№08125/08-22 №230
Лист
від 01.10.12 від 01.10.2012 ПП "МТК "СУПУТНИК-ЛАЙН"
Про затвердження тарифів на перевезення
пасажирів у міському транспорті

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

115

№08162/08-22 №2599
Лист
від 02.10.12 від 01.10.2012 ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"
Про надання довідок

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

116

№08163/08-22 №10/101/2-А
Лист
від 02.10.12 від 01.10.2012 ВАТ "ТРАНС-ЕКСПРЕС1"
Про перевезення пасажирів

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

117

№08195/08-32 №964
Лист
від 03.10.12 від 27.09.2012 ДП "БЕРДЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

118

№08212/08-37 №1932
Лист
від 03.10.12 від 01.10.2012 ПАТ "ГИДРОСИЛА МЗТГ"
Про нагородження Савелова А.Б.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

119

№08248/08-35 №14/12
Лист
від 04.10.12 від 04.10.2012 БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО БДЖОЛЯРІВ
Про отримання позички на оренду приміщення
Інші кореспонденти

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

120

№08056/08-32 №б/н
Лист
від 01.10.12 від 01.10.2012 ПАО "ІНТУРИСТ-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про дублікат розпорядження № 678 від
01.11.1996 р.

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

121

№08120/08-37 №26
Лист
від 01.10.12 від 17.09.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ
ВІЙНИ
Про нагородження Златокрильця В.І. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

11

№
п/п
122

Адресат
номер, дата

№08128/08-37 №б/н
від 02.10.12

123

125

126

Лист

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Охорона здоров'я

Лист

Правові питання

від 01.10.2012 ЗАПОРІЗЬКА МІЖРАЙОННА ЕКОЛОГІЧНА
ПРОКУРАТУРА
Про надання документів

№08176/08-37 №15
від 03.10.12

Лист

Тематика

від 21.09.2012 ПП "ПРИВАТМЕДСЕРВІС"
Про реконструкцію системи опалення

№08148/08-41 №60-2161вих-12
від 02.10.12

Лист

від 27.09.2012 БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ
Про вилучення вантажу

№08141/08-28 №30
від 02.10.12

Вид документа
короткий зміст

від 02.10.2012 РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕРІВ
Про нагородження Лебідь О.М. (інші)

№08139/08-44 №12-03-45-442
від 02.10.12

124

Номер, дата
адресата

Лист

від 02.10.2012 АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про нагородження Іванова І.Є.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

127

№08194/08-37 №01-12/208
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 КЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ"
Про нагородження Дев`ятко І.О., Кітаєвої А.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

128

№08199/08-32 №02/1782
Лист
від 03.10.12 від 28.09.2012 ПАТ "ПРИАЗОВКУРОРТ"
Про ситуацію навколо земельної ділянки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

129

№08218/08-22 №06/425
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги реалізації скрапленого газу

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

130

№08267/08-22 №31
Лист
від 05.10.12 від 18.09.2012 ПП ГАПОНОВА О.Я.
Про припинення дії договору

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

131

№08269/08-37 №04-10/778
Лист
від 05.10.12 від 04.10.2012 ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "КЕРАМИСТ"
Про нагородження робітників підприємства

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

132

№08270/08-37 №04-10/777
Лист
від 05.10.12 від 04.10.2012 ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "КЕРАМИСТ"
Про нагородження Шабалова Г.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

133

№08276/08-20 №220
Лист
від 05.10.12 від 05.10.2012 ТОВ "Автостандарт"
Про розрахунки по збільшенню тарифу

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

Інші об'єднання, обласні організації, установи
134

№08135/08-21 №55
Лист
від 02.10.12 від 21.09.2012 ООО "ДЮНА"
Про питання щодо майна

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

12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

135

№08136/08-31 №35
Лист
від 02.10.12 від 28.09.2012 БЕРДЯНСЬКА ЄПАРХІЯ
Про запрошення на ювілей (07.10.2012)

Питання релігії та національностей

136

№08244/08-32 №523
Лист
від 04.10.12 від 28.09.2012 ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ"
Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

137

№08249/08-37 №85
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ФЕРРО-ЗНТУ"
Про нагородження Широбокова А.Д. (інші)
Інші транспортні організації

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

138

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

№08254/08-22 №21
Лист
від 04.10.12 від 28.09.2012 ФОП ДЄДКІН Ю.О.
Про розірвання договору
Обласний військовий комісаріат
139

№08180/08-37 №1043
від 03.10.12

Лист

від 02.10.2012 Про нагородження Глижина М.І. (інші)

№08182/08-44 №44
Лист
від 03.10.12 від 28.09.2012 Про надання шевської допомоги і закупівлі
апарату УЗО
Облпрокуратура
140

141

№08260/08-41 №07/1/1-3983-10
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про проведення службового розслідування щодо
Склярук А.В.

№08261/08-41 №07/1/1-2670/2ви
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про мінімально допустимий рівень цін на
продукцію тваринництва
Облпрофрада
142

143

№08203/08-35 №01-19/257
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про засідання "круглого столу" 08.10.2012

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Правові питання

Правові питання

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Облсанепідстанція
144

№08266/08-28 №04-13/3112
Лист
від 05.10.12 від 04.10.2012 Про ситуацію щодо отруєнь грибами

Охорона здоров'я

ОКП "Запоріжжяводоканал"
145

№08200/08-22 №8533
Лист
від 03.10.12 від 03.10.2012 Про погодження загальновиробничих норм
витрат палива, теплової та електричної енергії
на 2012 рік
ОСПП "Потенціал"
146

№08169/08-35 №125-ф
Лист
від 02.10.12 від 01.10.2012 Про спільне засідання 09.10.2012 14-00

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

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Партії та громадські об'єднання

13

№
п/п
147

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№08138/08-46 №03

Вид документа
короткий зміст
Лист

Тематика

від 02.10.12

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

148

№08253/08-37 №8/2408
Лист
від 04.10.12 від 19.09.2012 Про нагородження Медведь М.Г. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

149

№08265/08-37 №8/2572
Лист
від 05.10.12 від 04.10.2012 Про нагородження Кириленко Л.А. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 26.09.2012 ГС "ГОРНЯК"
Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків
Служба автодоріг у Запорізькій області

Суди
№08290/08-41 №2а-3270/10/0870 Лист
від 05.10.12 від 02.10.2012 ЗАП. ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ
СУД
Про апеляційну скаргу ГУ праці та соц. захисту
населення Зап. обл.
Установи культури

Правові питання

№08220/08-36 №707/1
Лист
від 02.10.12 від 25.09.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про надання рекомендацій оцінки діяльності
Остапенка М.А.
Установи охорони здоров'я

Питання кадрової роботи та
державної служби

152

№08065/08-39 №442/01-7
Лист
від 01.10.12 від 26.09.2012 УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я ЗОЗ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3"
Про забезпечення наружного освіщення на
виборчій дільниці
Учбові заклади

Питання виборів та референдумів

153

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

150

151

№08121/08-37 №02/3436
Лист
від 01.10.12 від 27.09.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Про нагородження Губки О.В. (інші)
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Автономна Республіка Крим
154

№08132/08-21 №020-3/1286
Лист
від 02.10.12 від 26.09.2012 Про Кримський фестиваль бізнесу
(18-19.10.2012)

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

155

№08251/08-22 №04.2/526
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про Перший всеукраїнський семінар 09.11.2012

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

Луганська ОДА
№08275/08-27 №1/32-5048
Лист
від 05.10.12 від 02.10.2012 Про Міжнародний командний турнір з
більярдного спорту "Вільна піраміда"
(19-21.10.2012)
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
156

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Адміністрація Президента України

14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

157

№08190/08-16 №04-01/818
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
від 03.10.12 від 02.10.2012 (С.Скубашевський) Про координацію здійснення охорони навколишнього природного
середовища
землеустрою

158

№08191/08-16 №02-01/2255
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про відзначення Дня працівників освіти
(07.10.2012)

159

№08226/08-15 №41-01/1183
Лист
від 04.10.12 від 02.10.2012 (О.Рафальський) Про звернення представників
Свято-Покровської парафії УПЦ у с. Терпіння
щодо надання фінансової допомоги для
будівництва недільної школи
Президент України
160

Освіта і наука

Питання релігії та національностей

№08091/08-02 №556/2012
Указ
від 01.10.12 від 21.09.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня машинобудівника

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№08153/08-02 №565/2012
Указ
від 02.10.12 від 29.09.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

161

Бердянська райдержадміністрація
162

№08127/08-33 №2678/01-03
від 02.10.12

Лист

від 28.09.2012 Про використання коштів в рамках Проекту
ЄС/ПРООН

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

Великобілозерська райдержадміністрація
№08255/08-37 №05-27/1373
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Гонтар Л.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№08259/08-37 №05-27/1373
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Слюсар В.С.
Веселівська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№08059/08-32 №01-01-12/1/0980
Лист
від 01.10.12 від 26.09.2012 Про сприяння у нормативному врегулюванні
вимог, викладених у розпорядженні ОДА від
10.08.2012 № 378
Гуляйпільська райдержадміністрація

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

163

164

165

166

№08201/08-37 №181/01-15
Лист
від 03.10.12 від 14.09.2012 Про нагородження Горпинича Б.Б.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Жовтнева райадміністрація
167

№08216/08-35 №01-24/1292
Лист
від 04.10.12 від 27.09.2012 Про призначення пенсії за особливі заслуги
перед Україною гр. Мамаєвій Ж.П.
Запорізька райдержадміністрація
168

№08064/08-36 №82/2012
від 01.10.12

Лист

від 25.09.2012 Про погодження звільнення Тарасевич О.О.

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання кадрової роботи та
державної служби

15

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

169

№08193/08-37 №01-19/1230
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Хусайновій Т.О.
Куйбишевська райдержадміністрація
170

№08124/08-20 №01-16/853
Лист
від 01.10.12 від 27.09.2012 Про сприяння пришвидщенню розрахунків за
проведені роботи з очищення від снігових
заметів

Тематика

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

Мелітопольська райдержадміністрація
171

№08209/08-20 №01-15/601
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про виділення коштів

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

172

№08213/08-20 №1423/01-15
Лист
від 03.10.12 від 27.09.2012 Про фінансування об'єкту

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

№08219/08-36 №0041/01-01
Лист
від 04.10.12 від 26.09.2012 Про участь Супрун Н.М. у навчанні в м.
Дніпропетровську
Михайлівська райдержадміністрація
173

174

№08183/08-22 №03-12/0589
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до переліку об'єктів

Питання кадрової роботи та
державної служби

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

Оріхівська райдержадміністрація
175

№08256/08-37 №01-24/1388
Лист
від 04.10.12 від 01.10.2012 Про нагородження Бичкової Л.Г. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Приморська райдержадміністрація
176

№08164/08-20 №01-20/1402
Лист
від 02.10.12 від 28.09.2012 Про затвердження проектів документів

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

177

№08165/08-20 №01-20/1400
Лист
від 02.10.12 від 28.09.2012 Про затвердження проектів документів

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

Чернігівська райдержадміністрація
178

№08117/08-37 №01-11/0862
Лист
від 01.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Гардер Л.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

179

№08118/08-37 №01-11/0861
Лист
від 01.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Панченко І.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

16

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

180

№08119/08-37 №01-11/0860
Лист
від 01.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Коротич Л.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

181

№08202/08-22 №01-11/0872
Лист
від 03.10.12 від 02.10.2012 Про ремонт водогону

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

Якимівська райдержадміністрація
182

№08234/08-37 №01-07/26/1495
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про нагородження Волобуєва С.О

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

183

№08235/08-37 №01-07/26/1494

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 04.10.12

Лист

від 03.10.2012 Про нагородження Корягіна І.М.

184

№08236/08-37 №01-07/26/1492
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про нагородження Чкана О.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

185

№08262/08-37 №01-07/26/1493
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про нагородження Парцева О.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

186

№08273/08-20 №01-07/26/1440
Лист
від 05.10.12 від 28.09.2012 Про виплату грошової допомоги

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

РАЙОННІ РАДИ
Михайлівська райрада
187

№08131/08-20 №01-17/237
Лист
Фінансування, затвердження і
від 02.10.12 від 27.09.2012 Про забезпечення асигнувань для відшкодування виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
витрат на газопостачання у поточному році
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
Сільські та селищні Ради народних депутатів
188

№08145/08-24 №648
від 02.10.12

189

Лист

від 26.09.2012 КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ
Про фінансування будівництва споруд
водопостачання і водовідведення

№08204/08-22 №1324

Лист

від 03.10.12

від 02.10.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
Про припинення перевезення мешканців с.
Обільне
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

Головне управління юстиції
190

№08175/08-41 №7063/05
від 03.10.12

191

Лист

Правові питання

від 28.09.2012 Про проведення семінару (09.11.2012)

№08252/08-36 №7276/07
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про погодження призначення Побережника А.Г.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області
17

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

192

№08246/08-24 №А-78/2/01-22/04
Лист
від 04.10.12 від 02.10.2012 Про незаконне будівництво ПАТ "Інтурист
Запоріжжя" автомобільної стоянки та дороги від
бази відпочинку ВАТ "Запоріжсталь"
Державна податкова адміністрація
193

№08170/08-20 №556/9/18-213
Лист
від 02.10.12 від 02.10.2012 Про підписання протоколів

Тематика

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
194

№08053/08-23 №08-07-15-15/905
Лист
від 01.10.12 від 28.09.2012 Про проведення перевірки

Ринкові відносини і реформування в
АПК

195

№08143/08-20 №21-14/232
Лист
від 02.10.12 від 25.09.2012 Про організацію міжрегіонального семінару
(01.11.2012)

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

Інші територіальні обласні органи
№08247/08-22 №07/07-14а/
Лист
від 04.10.12 від 04.10.2012 ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯД
Про експлуатацію підвальних газифікованих
котелень
Управління внутрішніх справ
196

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

197

Правові питання

№08286/08-41 №7051206гр
Лист
від 05.10.12 від 04.10.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙВІДДІЛ
Про надання завірених копій документів
Управління екології та природних ресурсів в області
198

№08122/08-32 №1158/07
Лист
від 01.10.12 від 27.09.2012 Про розгляд та затвердження лімітів на
утворення та розміщення відходів на 2013 рік

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

199

№08144/08-32 №748/2/07-04
Лист
від 02.10.12 від 27.09.2012 Про проведення робіт по збору, перезатаренню,
завантаженню та вивезенню на знешкодження
непридатних пестицидів

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

200

№08149/08-32 №1160/04
Лист
від 02.10.12 від 28.09.2012 Про подяку за надану допомогу в організації
навчання

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

201

№08245/08-32 №1172/07
Лист
від 04.10.12 від 02.10.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки
Управління у справах захисту прав споживачів
202

№08208/08-21 №1763-01
Лист
від 03.10.12 від 25.09.2012 Про надання інформації

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
18

№
п/п
203

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№08217/08-37 №01-14/0926
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про нагородження

Тематика

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
204

№08078/08-39 №1163
Постанова
від 01.10.12 від 29.09.2012 Про внесення змін до постанови Центральної
виборчої комісії від 21 червня 2012 року №102

Питання виборів та референдумів

205

№08079/08-39 №1140
Постанова
від 01.10.12 від 28.09.2012 Про внесення змін до постанови Центральної
виборчої комісії від 12 квітня 2012 року №66

Питання виборів та референдумів

206

№08080/08-39 №1160
Телеграма
від 01.10.12 від 29.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

Питання виборів та референдумів

207

№08081/08-39 №1161
Постанова
від 01.10.12 від 29.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Виконавчого комітету Співдружності
Незалежних Держав на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

208

№08082/08-39 №1162
Постанова
від 01.10.12 від 29.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
міжнародної громадської асоціації "Вибори і
демократія" на виборах народних депутатів
України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

209

№08083/08-39 №1111
Постанова
від 01.10.12 від 27.08.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Республіки Польща на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

210

№08084/08-39 №1112
Постанова
від 01.10.12 від 27.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Сполучених Штатів Америки на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

Питання виборів та референдумів

211

№08085/08-39 №1113
Постанова
від 01.10.12 від 27.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Національного Демократичного Інституту
Міжнародних Відносин (НДІ) на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

Питання виборів та референдумів

212

№08086/08-39 №1114
Постанова
від 01.10.12 від 27.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
міжнародної неурядової організації
"CANADEM" на виборах народних депутатів
України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

19

№
п/п
213

Адресат
номер, дата

№08087/08-39 №1115
від 01.10.12

214

216

Питання виборів та референдумів

Постанова

Питання виборів та референдумів

Постанова

Питання виборів та референдумів

від 28.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжнародної громадської організації
"Політична ініціатива" на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

№08090/08-39 №1137
від 01.10.12

Постанова

Тематика

від 28.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжнародного експертного центру виборчих
систем (ICES) на виборах народних депутатів
України 28 жовтня 2012 року

№08089/08-39 №1138
від 01.10.12

Вид документа
короткий зміст

від 27.09.2012 Про реєстрацію офіційного спостерігача від
Бюро демократичних інститутів і прав людини
Організації з безпеки і співробітництва в Європі
на виборах народних депутатів України 28
жовтня 2012 року

№08088/08-39 №1139
від 01.10.12

215

Номер, дата
адресата

Постанова

Питання виборів та референдумів

від 28.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
міжнародної організації "Європейський центр
геополітичного аналізу" на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

217

№08171/08-39 №1136
Постанова
від 01.10.12 від 28.09.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
міжнародної громадської організації сприяння
розвитку виборчих технологій "За справедливі
вибори" на виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

218

№08184/08-39 №1183
Постанова
від 03.10.12 від 01.10.2012 Про внесення змін до Порядку здійснення
відеоспостереження на виборчих дільницях з
використанням засобів відеоспостереження,
доступу та контролю за функціонуванням
системи відеоспостереження під час проведення
виборів народних депутатів України 28 жовтня
2012 року

Питання виборів та референдумів

219

№08239/08-39 №1203
Лист
від 04.10.12 від 02.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерагічів від
Міжнародної організації зі спостереження за
виборами "CIS-EMO" на виробах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

220

№08240/08-39 №1202
Лист
від 04.10.12 від 02.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Литовської Республіки на виборах нардепів
України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

221

№08241/08-39 №21-38-4396
Лист
від 04.10.12 від 03.10.2012 Про надання фінансової та бюджетної звітності
за 9 місяців 2012 року

Питання виборів та референдумів

222

№08291/08-39 №21-46-4391
Лист
від 05.10.12 від 03.10.2012 Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

Питання виборів та референдумів

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Вищий Господарський суд
20

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№08277/08-41 №22/91/10-9/25/10 Лист
від 05.10.12 від 01.10.2012 Про розгляд справи щодо вилучення з
незаконного володіння, визнання права
власності
Державна інспекція України з безпеки на морському та
річковому транспорті

Тематика

223

Правові питання

224

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

№08142/08-22 №1511-4/10/44-12
Лист
від 02.10.12 від 25.09.2012 Про видачу документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності із застосування
засобів морського та річкового транспорту
Державна митна служба України
225

№08160/08-44 №11.1/1-11.4/1087 Лист
від 02.10.12 від 28.09.2012 Про примірник серпневого випуску журналу

226

№08161/08-44 №11.1/1-10/10809
Лист
від 02.10.12 від 27.09.2012 Про підсумки роботи митної служби у
січні-серпні 2012 року
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації
України
227

№08242/08-27 №01/04/04-92/201
Лист
від 04.10.12 від 01.10.2012 Про зміну адреси

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць
Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Державне агентство екологічних інвестицій України
228

№08146/08-33 №2726/20/6
Лист
від 02.10.12 від 25.09.2012 Про погодження проектів цільових екологічних
(зелених) інвестицій

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

Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
229

№08062/08-29 №309-01/10/5-12

Лист

від 01.10.12

від 21.09.2012 Про конкурс дитячої творчості "Діти за чисту
енергію"
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України
230

№08077/08-28 №190-07
Лист
від 01.10.12 від 27.09.2012 Про включення до мережі установ та
організацій, які отримують кошти з Державного
бюджету України в 2012 році

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

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

Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України
231

№08061/08-33 №1/04-1-1959
Лист
від 01.10.12 від 13.09.2012 Про проведення Міжнародного наукового
конгресу "Інформаційне суспільство в Україні"

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

Державне агентство земельних ресурсів України
№08063/08-32 №15124/13/5-12
Лист
від 01.10.12 від 21.09.2012 Про використання коштів, які надходять від
відшкодування втрат сількогосподарського та
лісогосподарського виробництва
Державне агентство України з питань кіно
232

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

21

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

233

№08158/08-27 №1425/9/26-12
Лист
від 02.10.12 від 26.09.2012 Про організацію безкоштовного показу
документальних фільмів про життя і діяльність
Миколи Амосова
Національне агентство України з питань державної служби

Тематика

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

234

№08159/08-33 №
Лист
від 02.10.12 від 01.10.2012 Про визначення представника для участі у
міжнародному семінарі

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

235

№08230/08-47 №185/94/22-12
Лист
від 04.10.12 від 01.10.2012 Про проведення семінару
"Інформаційно-комунікаційні технології в
побудові ефективної системи менеджменту
персоналу на держслужбі" (26.10.2012)

Питання інформаційних технологій

236

№08231/08-27 №186/94/22-12
Лист
від 04.10.12 від 01.10.2012 Про участь у міжнародному семінарі
(12.10.2012)

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

237

№08294/08-33 №179/94/22-12
Лист
від 05.10.12 від 21.09.2012 Про проведення Шостої щорічної регіональної
конференції з питань інституційної розбудови
(8-9.11.2012)
Рада національної безпеки і оборони України

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

№08287/08-41 №1898/3-2-8
Лист
Правові питання
від 05.10.12 від 27.09.2012 Про забезпечення дієвої боротьби із злочинними
проявами
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
238

239

№08268/08-29 №1956/1.5
від 05.10.12

Лист

від 01.10.2012 ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ
МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ
БУДІВНИЦТВУ
Про зменшення розміру орендної плати для Зап.
рег. управління Фонду за користування
приміщенням

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

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