Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 08.10.12 по 12.10.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
1

№08305/08-01 №5206-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про внесення змін до статті 16 Закону України
"Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень"

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

2

№08306/08-01 №5203-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про адміністративні послуги

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

3

№08307/08-01 №5204-VI

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

від 08.10.12

Закон України

від 06.09.2012 Про державні лотереї в Україні

4

№08308/08-01 №5205-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць

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

5

№08309/08-01 №5207-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні

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

6

№08310/08-01 №5178-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.07.2012 Про депозитарну систему України

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

7

№08311/08-01 №5209-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про проведення економічного експерименту
щодо державної підтримки суднобудівної
промисловості

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

8

№08312/08-01 №5210-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про внесення змін до Митного кодексу України

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

9

№08313/08-01 №5211-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні
проекти у пріоритетних галузях економіки

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

№
п/п
10

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№08314/08-01 №5212-VI
від 08.10.12

Вид документа
короткий зміст
Закон України

від 06.09.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо актів регуляторів фондового ринку та
ринку небанківських фінансових послуг

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

11

№08315/08-01 №5217-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про розміщення, проектування та будівництво
енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної
електричної станції

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

12

№08316/08-01 №5253-VI
Закон України
від 08.10.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" щодо
збільшення видатків на заробітну плату
працівникам вугледобувних підприємств"

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

13

№08317/08-01 №5234-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік"

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

14

№08318/08-01 №5235-VI
Закон України
від 08.10.12 від 06.09.2012 Про внесення зміни до додатка № 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України на
2012 рік"

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

15

№08319/08-01 №5236-VI

від 06.09.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік"

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

16

№08320/08-01 №5255-VI
Закон України
від 08.10.12 від 18.09.2012 Про ратифікацію Кредитної угоди "Проект
"Реабілітація гідроелектростанцій") між
Україною та ЄБРР

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

17

№08321/08-01 №5256-VI
Закон України
від 08.10.12 від 18.10.2012 Про ратифікацію Фінансової угоди між
Україною та Європейським інвестиційним
банком (Проект "Будівництво повітряної лінії
750 кВ Запорізька АЕС - Каховська")

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

18

№08484/08-01 №5390-VI
Постанова
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про присудження у 2012 році Премії ВРУ за
внесок молоді у розвиток парламентаризму,
місцевого самоврядування

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

19

№08485/08-01 №5401-VI
Закон України
Питання виборів та референдумів
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
особливості забезпечення відкритості,
прозорості та демократичності виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року" щодо
вдосконалення окремих положень

від 08.10.12

Закон України

2

№
п/п
20

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№08486/08-01 №5285-VI
від 11.10.12

Вид документа
короткий зміст
Закон України

від 18.09.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Національний банк України" щодо організації
готівкового грошового обліку

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

21

№08487/08-01 №5279-VI
Закон України
від 11.10.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту"

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

22

№08488/08-01 №5208-VI
Закон України
від 11.10.12 від 06.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
нотаріат" щодо державного регулювання
нотаріальної діяльності

Правові питання

23

№08489/08-01 №5259-VI
Закон України
від 11.10.12 від 18.09.2012 Про ратифікацію Угоди про співробітництво
держав - учасниць СНД у боротьбі з крадіжками
автотранспортних засобів і забезпеченні їхнього
повернення

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

24

№08490/08-01 №5258-VI

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

від 11.10.12

25

26

від 18.09.2012 Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом
РФ про співробітництво в галузі карантину
рослин

№08491/08-01 №5257-VI
від 11.10.12

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
від 18.09.2012 Про ратифікацію Конвенції між Урядом
виробничих, наукових і культурних
України та Урядом Королівства Саудівська
Аравія про уникнення подвійного оподаткування зв'язків
та запобігання податковим ухиленням стосовно
податків на доходи та капітал і Протоколу до
неї

№08492/08-01 №5309-VI
від 11.10.12

Закон України

Закон України

Закон України

від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" щодо
збільшення обсягу видатків, передбачених для
розвитку культури і управління державними
корпоративними правами та майном

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

27

№08493/08-01 №5308-VI
Закон України
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" щодо
компенсації різниці між цінами закупівлі
імпортованого природного газу та його
реалізації

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

28

№08494/08-01 №5307-VI
Закон України
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік"

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

29

№08495/08-01 №5306-VI
Закон України
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України на
2012 рік"

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

30

№08496/08-01 №5305-VI
Закон України
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік"

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

31

№08497/08-01 №5304-VI
Закон України
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік"

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

32

№08498/08-01 №5303-VI
Закон України
від 11.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України на
2012 рік"

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

33

№08499/08-01 №5292-VI
Закон України
від 11.10.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне страхування"

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

34

№08500/08-01 №5289-VI
Закон України
від 11.10.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності за окремі
правопорушення

Правові питання

35

№08501/08-01 №5286-VI
Закон України
від 11.10.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо участі Збройних сил України в
міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

36

№08502/08-01 №5248-VI
Закон України
від 11.10.12 від 18.09.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
банки і банківську діяльність" щодо державного
земельного банку

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

№08503/08-01 №5245-VI
Закон України
від 11.10.12 від 06.09.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності
Народні депутати України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

37

№08344/08-10 №80/53
Депутатське звернення
від 08.10.12 від 03.10.2012 НДУ КИРИЛЕНКО І.
Про звернення Глевчева Е.І. щодо підтримки
його діяльності стосовно підвищення
ефективності сільськогосподарського
виробництва
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
38

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Заявник
39

№08383/08-22 №39
Лист
від 09.10.12 від 08.10.2012 ФОП КОСАРЄВ О.О
Про внесення змін до мережі внутрішньо
обласних автобусних маршрутів

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

4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Інші кореспонденти
40

№08361/08-47 №1177
Лист
від 08.10.12 від 28.09.2012 ТОВ "МАЙКРОСОФТ УКРАЇНА"
Про вирішення проблем захисту прав
інтелектуальної власності

Питання інформаційних технологій

41

№08362/08-41 №59/11432
Лист
від 08.10.12 від 10.08.2012 ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ І М.
КИЄВІ
Про надання інформації щодо підприємств

Правові питання

42

№08386/08-27 №б/н
Лист
від 09.10.12 від 03.10.2012 ЖУРНАЛ "ГУБЕРНАТОР"
Про випуск журналу "Губернатор"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

43

№08390/08-21 №3/23/1-3990
Лист
від 09.10.12 від 02.10.2012 ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА МВС УКРАЇНИ
Про передачу нерухомого майна

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

44

№08400/08-28 №280
Лист
від 09.10.12 від 25.09.2012 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
Про надання допомоги в лікуванні Титенкова
С.М.

Охорона здоров'я

45

№08416/08-43 №5009/2866/12
Лист
від 10.10.12 від 04.10.2012 ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Про прийняття апеляційної скарги до
провадження (ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ")

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

46

№08439/08-36 №
Лист
від 10.10.12 від 24.09.2012 ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЇ
РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА В КИЄВІ
Про стажування співробітників державних
установ

Питання кадрової роботи та
державної служби

47

№08440/08-26 №10/1280
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА
УКРАЇНИ
Про інформаційні виступи у вищих та
загальноосвітніх навчальних закладах

Освіта і наука

48

№08510/08-22 №04.2/326
Лист
від 11.10.12 від 03.10.2012 РК АР КРИМ З ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ"ЯЗКУ
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР
09.11.2012
Про участь у семінарі

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

49

№08515/08-22 №ЕЕ-1629
Лист
від 11.10.12 від 08.10.2012 ВСП "ЕНЕРГОЗБУТ"
Про затвердження розрахункового балансу
споживання електричної потужності

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

50

№08536/08-44 №154/25/1-48
Лист
від 12.10.12 від 01.10.2012 КОМАНДУВАННЯ ВМС
Про надання спонсорської допомоги

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

5
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51

№08538/08-23 №378
Лист
від 12.10.12 від 09.10.2012 КП "СЕВМІСЬКРИНГОСП"
Про надання торгових площ

Ринкові відносини і реформування в
АПК

52

№08552/08-20 №127/956
Лист
від 12.10.12 від 04.10.2012 ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Про апробацію Інтелектуальної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи
супроводження бюджетного процесу

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

53

№08576/08-36 №715
Лист
від 12.10.12 від 08.10.2012 ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Про навчання на курсах підвищення
кваліфікації 29.10-02.11.2012
Партії та громадські організації

Питання кадрової роботи та
державної служби

54

№08377/08-30 №138
Лист
від 09.10.12 від 05.10.2012 ВГО "УКРАЇНА БЕЗ СИРІТ"
КОНФЕРЕНЦІЯ 18.10.2012
Про участь у конференції

Питання усиновлення та дітей-сиріт

55

№08379/08-27 №295

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

від 09.10.12

Лист

від 03.10.2012 ВГО "ДІАСПОРА ЧЕЧЕНСЬКОГО НАРОДУ"
Про Міжнародний фестиваль
українсько-чеченської дружби "Від Дніпра до
Терека"

Посольства
56

№08437/08-33 №6139/17-840-163 Лист
від 10.10.12 від 25.09.2012 ПОСОЛЬСЬВО УКРАЇНИ В СЛОВАЦЬКІЙ
РЕСПУБЛІЦІ
Про інформаційно-презентаційні матеріали

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

57

№08508/08-33 №б/н
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 ПОСОЛЬСТВО АРГЕНТИНСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ В УКРАЇНІ
Про офіційний візит Посла до м. Запоріжжя
17.10.2012

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

Суди
№08574/08-43 №0870/6235/12
Лист
від 12.10.12 від 24.09.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Склярук А.В.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
58

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Кабінет Міністрів України
59

№08296/08-04 №ВП 76
Витяг з протоколу
від 08.10.12 від 03.10.2012 (М.Азаров) 11.4. Рішення з окремих питань
щодо забезпечення технічного обслуговування
шкільних автобусів

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

60

№08297/08-04 №ВП 76
Витяг з протоколу
від 08.10.12 від 03.10.2012 (М.Азаров) 11.5. Рішення з окремих питань
щодо вирішення житлових питань педагогічних
працівників

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
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61

№08298/08-03 №744-р
Розпорядження
від 08.10.12 від 03.10.2012 (М.Азаров) Про передачу цілісних майнових
комплексів державних закладів, підприємств,
установ та організацій до сфери управління
Державної санітарно-епідеміологічної служби

62

№08299/08-09 №39938/1/1-12
Доручення
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 08.10.12 від 06.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення співвласників містобудування та архітектура
багатоквартирного будинку "Наш дім № 3" щодо
зупинку будівництва торгівельного комплексу

63

№08300/08-09 №40509/1/1-12
Доручення
від 08.10.12 від 06.10.2012 (М.Азаров) Про забезпечення положень
постанови КМУ від 26.09.2012 № 887 "Про
затвердження Типового положення про
структурний підрозділ місцевої державної
адміністрації"

Питання кадрової роботи та
державної служби

64

№08303/08-09 №39441/1/1-12
Доручення
від 08.10.12 від 04.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення ТОВ "Дюна"
щодо захоплення підприємства

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

65

№08304/08-09 №39560/1/1-12
Доручення
від 08.10.12 від 04.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення ТОВ
"Ролер-Сіті" щодо захоплення підприємства

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

66

№08322/08-04 №40074/0/1-12

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

від 08.10.12

67

Протокол наради

(засідання) Протокол засідання
від 04.10.2012 (В.Хорошковський)
міжвідомчої комісії з вивчення проблемних
питань пов`язаних з діяльністю
електрометалургійних підприємств від
28.09.2012

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

№08323/08-09 №39147/1/1-12
від 08.10.12

Доручення
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 04.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про залучення коштів пайової містобудування та архітектура
участі замовників у розвитку інфраструктури
населеного пункту

68

№08324/08-09 №39265/1/1-12
Доручення
від 08.10.12 від 04.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про збільшення обсягу
субвенції з державного бюджету

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

69

№08325/08-09 №29289/139/1-09
Доручення
від 08.10.12 від 04.10.2012 (В.Хорошковський) Про фінансовий стан
аграрного сектору економіки та розвитку
тваринництва

Ринкові відносини і реформування в
АПК

70

№08326/08-09 №39774/1/1-12
Доручення
від 08.10.12 від 04.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про облаштування
багатоквартирних будинків сучасними засобами
обліку і регулювання води та теплової енергії

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

71

№08327/08-09 №39242/1/1-12
Доручення
від 08.10.12 від 05.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про звернення міської спілки
підприємців "Ніка" щодо розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності

Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
7
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72

№08368/08-49 №1462/1/1-12-ДС
Доручення
від 09.10.12 від 08.10.2012 (М.Азаров) Про поточні проблеми економічного
сектору держави (24-30.09.2012)

Питання соціально-економічного
розвитку

73

№08403/08-03 №912
Постанова
від 10.10.12 від 01.10.2012 Деякі питання забезпечення стабілізації роботи
електрометалургійних підприємств

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

74

№08404/08-04 №ВП 77
Витяг з протоколу
від 10.10.12 від 08.10.2012 (М.Азаров) 6.3. Рішення з окремих питань щодо
опалювального сезону у житловому фонді

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

75

№08405/08-03 №752-р
Розпорядження
від 10.10.12 від 01.10.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів і заходів,
що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

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

76

№08408/08-09 №52805/87/1-08
Доручення
від 10.10.12 від 06.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про стан виконання Указу
Президента України від 24.10.2012 № 965/2008

Питання соціально-економічного
розвитку

77

№08409/08-09 №23397/11/1-12
Доручення
Питання соціально-економічного
від 10.10.12 від 08.10.2012 (В.Хорошковський) Про організацію проведення розвитку
заходу з вивчення досвіду Грузії у проведенні
економічних реформ

78

№08411/08-04 №ВП 74
Витяг з протоколу
від 10.10.12 від 26.09.2012 (М.Азаров) Про нагородження Почесною
грамотою КМУ Тимошенка В.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

79

№08477/08-09 №21862/47/1-12
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 (В.Хорошковський) Про передачу цілісного
майнового комплексу ЗДП "Кремнійполімер"

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

80

№08478/08-09 №49362/3/1-11
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про реабілітацію інвалідів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

81

№08479/08-09 №40069/1/1-12
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 (В.Хорошковський) Про налагодження
комунікацій за парламентськими виборами

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

82

№08480/08-09 №39001/1/1-12
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 (В.Хорошковський) Про звіт щодо витрачання
коштів резервного фонду державного бюджету
за січень - серпень 2012 року

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

83

№08481/08-09 №41012/0/1-12
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 (С.Тігіпко) Про протокол засідання Комісії з
питань гуманітарної допомоги при КМУ від
04.10.2012 № 18

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

84

№08482/08-09 №18436/40/1-11
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 (Ю.Авксентьєв) Про виконання доручення
Президента України від 08.04.2012 № 1-1/635

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

85

№08483/08-09 №17801/8/1-12
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 (М.Азаров) Про стан розрахунків за енергоносії

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
8
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86

№08504/08-49 №1457/1/1-12-ДС
Доручення
від 11.10.12 від 09.10.2012 В.Хорошковський) Про ситуацію на
підприємствах електрометалургійного
комплексу області

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

87

№08557/08-03 №753-р
Розпорядження
від 12.10.12 від 08.10.2012 (М.Азаров) Про перерозподіл деяких видатків,
передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік

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

88

№08558/08-04 №ВП 76
Витяг з протоколу
від 12.10.12 від 03.10.2012 (М.Азаров) 2. Про стан виконання завдань і
заходів Національного плану дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава" за напрямом
"Впровадження національних проектів та
інвестицій"

Питання соціально-економічного
розвитку

89

№08559/08-04 №ВП 75
Витяг з протоколу
від 12.10.12 від 01.10.2012 (М.Азаров) 5. Про результати проведення
інвентаризації медобладнання у закладах
охорони здоров`я, зокрема тих, що надають
вторинну та третинну меддопомогу, а також про
виконання графіка введення в дію закупленого
за кошти державного та місцевих бюджетів
медобладнання, яке не встановлено та не
функціонує

Охорона здоров'я

90

№08560/08-04 №ВП 78
Витяг з протоколу
від 12.10.12 від 10.10.2012 (М.Азаров) 7.2. Рішення з окремих питань щодо
оперативного реагування на висвітлення у ЗМІ
випадків припинення або погіршення якості
теплозабезпечення

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

91

№08561/08-04 №ВП 76
Витяг з протоколу
від 12.10.12 від 03.10.2012 (М.Азаров) 9. Про. стан використання субвенції
на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку відповідних
територій, а також коштів Державного фонду
регіонального розвитку

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

92

№08562/08-09 №40930/1/1-12
Доручення
від 12.10.12 від 11.10.2012 (М. Азаров) Про запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій та аварій на об'єктах
життєзабезпечення населення, економіки і
транспорту

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

93

№08563/08-09 №34162/210/1-09
Доручення
від 12.10.12 від 10.10.2012 (В.Хорошковський) Про відзначення Дня
Європи в Україні у 2013 році

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

94

№08564/08-09 №11300/1150/1-12 Доручення
від 12.10.12 від 10.10.2012 (В.Хорошковський) Про розвиток транспортної
інфраструктури
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

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

Український союз промисловців і підприємців (УСПП)
9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

95

№08419/08-32 №43
Лист
від 10.10.12 від 28.09.2012 Про виділення земельних ділянок для
будівництва Новобогданівської ВСЕС
МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство екології та природних ресурсів
96

№08511/08-34 №19231/12/10-12
Лист
від 11.10.12 від 01.10.2012 Про надання інформації щодо виконання
підпункту 4 пункту 2 доручення КМУ від
27.12.2011 № 58922/3/1-11
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

97

№08349/08-25 №3303-07/37257-0 Лист
від 08.10.12 від 02.10.2012 Про проведення 18-19.10.2012 конференції з
питань державних закупівель

Торгівля, побутові послуги та
громадське харчування

98

№08475/08-33 №4012-05/38046-0 Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 Про виконання Плану заходів з підвищення
інституційної спроможності у формуванні
ефективної стратегії та планів закупівель для
розширення участі вітчизняних виробників і
постачальників у проведенні торгів

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

99

№08516/08-33 №80-07/38039-08
від 11.10.12

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

№08392/08-22 №5099/16/14-12
Лист
від 09.10.12 від 03.10.2012 Про передачу причалів

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

Лист

від 10.10.2012 Про надання інформації щодо проведення
міжрегіональних та регіональних виставок і
ярмарків
Міністерство інфраструктури
100

Міністерство надзвичайних ситуацій
101

№08369/08-34 №02-9618/203
Лист
від 09.10.12 від 05.10.2012 Про надання інформації щодо укладання угод

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

102

№08424/08-34 №02-9534/23
Лист
від 10.10.12 від 04.10.2012 Про фінансову і бюджетну звітність

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

103

№08425/08-35 №17-9489/174
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 Про стан травматизму невиробничого характеру
в Україні у першому півріччі 2012 року
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

104

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

№08359/08-29 №1232/20-НК
Лист
від 08.10.12 від 03.10.2012 Про проведення 18.10.2012 Спортивного
конгресу України
Міністерство охорони здоров'я
105

№08460/08-28 №04.01.11-372/144

Лист

Охорона здоров'я

від 10.10.12

від 09.10.2012 Про організацію прес-конференції
представників фонду щодо підсумків акції 2012
року
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

106

№08343/08-24 №7/11-15979
Лист
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про надання інформації щодо забезпечення
сталого проходження опалювального періоду

107

№08371/08-24 №б/н
Протокольне рішення
від 09.10.12 від 26.09.2012 Протокольне рішення Міжвідомчої робочої
групи з питань підготовки до забезпечення
сталого проходження опалювального сезону
2012/13 року

108

№08387/08-24 №7/11-16221
Лист
від 09.10.12 від 08.10.2012 Про реалізацію бюджетної програми
"Облаштування багатоквартирних будинків
сучасними засобами обліку і регулювання води
та теплової енергії"

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

109

№08469/08-24 №7/19-16279
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 Про надання фотографій найбільш значущих
об`єктів будівництва , що введені в
експлуатацію у 2012 році

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

110

№08474/08-34 №7/11-16350

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 11.10.12

Лист

від 10.10.2012 Про дотримання температурного режиму

Ринкові відносини і реформування в
АПК

111

№08513/08-24 №7/11-16349
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 Про стан підготовки підприємств до
опалювального періоду 2012/2013 років

112

№08531/08-24 №7/9-16423
Лист
Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 12.10.12 від 11.10.2012 Про надання інформації щодо виконання заходів містобудування та архітектура
Загальнодержавної програми "Питна вода
України"

113

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№08554/08-24 №7/11-16347
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
08.11.2012
Про участь у конференції
Міністерство соціальної політики

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

114

№08350/08-29 №10696/0/04-12/5
Лист
від 08.10.12 від 04.10.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 19.10.2012
Про підведення підсумків оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2012 року

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

115

№08373/08-29 №353/56/206-12
Лист
від 09.10.12 від 27.09.2012 Про проведення огляду-конкурсу дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку

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

116

№08509/08-35 №570/0/15-12/021
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 Про надання інформації щодо переліку професій

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

117

№08556/08-34 №10898/0/14-12/2
Лист
від 12.10.12 від 11.10.2012 Про створення Комісії з визначення даних про
зарплату працівників за роботу в зоні
відчуження в 1986-1990 роках
Міністерство юстиції

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

118

№08342/08-45 №9328-0-4-12/7.1
Лист
від 08.10.12 від 01.10.2012 Про погодження проекту постанови КМУ "Про
внесення змін до постанови КМУ від 23.08.1995
№ 672

Питання організаційної роботи

119

№08388/08-27 №10.2-14/104
Лист
від 09.10.12 від 01.10.2012 Про передплату "Офіційного вісника України"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
120

№08432/08-20 №01-2756/26
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 Про визначення коду економічної класифікації
видатків

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

121

№08446/08-37 №01-5882/23
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Кулик Г.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

122

№08447/08-37 №01-5883/23
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Буркут О.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

123

№08462/08-20 №01-5711/26
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 Про виділення додаткових коштів

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

Вільнянський міськвиконком
124

№08470/08-20 №04-06/1111
Лист
від 10.10.12 від 10.10.2012 Про сплату платіжних доручень

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

Запорізький міськвиконком
125

№08441/08-21 №11-29/02862
Лист
від 10.10.12 від 04.10.2012 Про передачу до комунальної власності м.
Запоріжжя об`єкту незавершеного будівництва

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

126

№08463/08-22 №08-24/02930
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 Про тариф на перевезення

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

127

№08467/08-22 №15622/08-24
Лист
від 10.10.12 від 08.10.2012 Про тариф на перевезення

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

12

№
п/п
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Адресат
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короткий зміст

№08527/08-20 №01-19/02963
від 11.10.12

Лист

від 11.10.2012 ПРО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ

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

Про виділення коштів

129

№08580/08-20 №03-37/02957
від 12.10.12

Лист

від 11.10.2012 Про виділення додаткових коштів

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

Мелітопольський міськвиконком
130

№08466/08-20 №02-12/959-1
від 10.10.12

Лист

від 08.10.2012 Про виділення додаткових коштів

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
№08418/08-20 №03-19/02876
Лист
Фінансування, затвердження і
від 10.10.12 від 05.10.2012 Про використання коштів з державного бюджету виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
131

Депутати Запорізької обласної ради
№08507/08-10 №1200
Депутатське звернення
від 11.10.12 від 03.10.2012 ДОР КАЛЬЦЕВ С.Ф.
Про звернення мешканців вул.Скворцова м.
Запоріжжя щодо виділення транспорту для
перевезення дітей до школи
Обласна рада
132

133

№08517/08-17 №2552/01-13
від 11.10.12

Лист

від 10.10.2012 Про вжиття заходів щодо зменшення витрат
орендарів за надані комунальні послуги

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

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
АТ "Головне підприємство теплових мереж"
134

№08571/08-22 №4933/19
Лист
від 12.10.12 від 09.10.2012 Про розрахунки за природний газ

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

ВАТ "Дніпроспецсталь"
135

№08565/08-37 №125-159
Лист
від 12.10.12 від 11.10.2012 Про нагородження Кійка Г.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Запорізька АЕС
136

№08436/08-22 №08-30/24995
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 Про продовження робіт з модернізації та
реконструкції автошляху
Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"

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

137

Питання виборів та референдумів

№08465/08-39 №27/52-37
Лист
від 10.10.12 від 05.10.2012 Про вирішення питання забезпечення виборчих
дільниць телефонними апаратами
Запорізька дирекція залізничних перевезень
138

№08352/08-37 №ДН-3-129
Лист
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про нагородження Анисимова Г.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
139

№08420/08-37 №11-31-377
Лист
від 10.10.12 від 08.10.2012 Про нагородження Яриша О.М. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
140

№08401/08-23 №99
Лист
від 09.10.12 від 05.10.2012 ЗАТ "АГРОСЕРВІС 2000"
Про ситуацію на підприємстві

Ринкові відносини і реформування в
АПК

141

№08434/08-32 №ЗП-04/10
Лист
від 10.10.12 від 04.10.2012 ТОВ "НВП "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ"
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

142

№08444/08-32 №1
Лист
від 10.10.12 від 05.10.2012 ТОВ "ТАНТА -ТМ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

143

№08445/08-32 №23
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 ТОВ "ВЕЛЬТОНА"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№08568/08-32 №1/36
Лист
від 12.10.12 від 08.10.2012 ТОВ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ГЗК"
Про користування Куксунгурським родовища
залізних руд"
Інші кореспонденти
144

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

145

№08355/08-37 №17
Лист
від 08.10.12 від 05.10.2012 АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про нагородження Маляра М.І. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

146

№08356/08-37 №16
Лист
від 08.10.12 від 04.10.2012 АСОЦІАЦІЯ "ЗАПОРІЖОБЛАВТОТРАНС"
Про нагородження Пушкашова О.І. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

147

№08429/08-23 №01-8/816
Лист
від 10.10.12 від 04.10.2012 ДП "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО"
Про утилізацію непридатних для використання
хімічних засобів захисту рослин

Ринкові відносини і реформування в
АПК

14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

148

№08472/08-28 №429
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 КЗ "ЗАП. ОБЛ. ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
ВВВ"
Про збільшення вартості послуг харчування

Охорона здоров'я

149

№08476/08-37 №225/1
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
Про нагородження клиріків Запорізької єпархії

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

150

№08514/08-36 №311
Лист
від 11.10.12 від 11.10.2012 КП "УНІВЕРС"
Про узгодження звільнення відповідальних
чергових

Питання кадрової роботи та
державної служби

151

№08534/08-22 №101
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 ДМУ УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЯ
Про внесення змін до Правил користування
маломірними суднами на водних об`єктах
області

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

152

№08567/08-32 №1862

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Лист

від 12.10.12

від 11.10.2012 ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Про землекористування
Інші транспортні організації
153

№08382/08-22 №4
від 09.10.12

154

Лист

від 08.10.2012 ТОВ "АВТОТРЕЙД-ХХІ"
Про внесення змін до маршруту

№08435/08-22 №12-3-17А-456

Лист

від 10.10.12

від 05.10.2012 ДП "БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні
понад установлені терміни
Обласний військовий комісаріат
155

№08506/08-44 №1078

Лист

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

від 11.10.12

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

№08581/08-37 №2958/17
Лист
від 12.10.12 від 12.10.2012 Про нагородження Русакової Т.І. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 10.10.2012 УРОЧИСТІ ЗАХОДИ 19.10.2012
Про участь у заходах
Обласний центр зайнятості
156

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

Облпрокуратура
№08473/08-41 №07/1/4-8-11вих-1 Лист
від 10.10.12 від 10.10.2012 Про розширене засідання колегії прокуратури
області 11.10.2012 11-00
ОКП "Запоріжжяводоканал"
157

158

№08582/08-20 №06/77
Лист
від 12.10.12 від 11.10.2012 Про фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища

Правові питання

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

Партії та громадські об'єднання

15

№
п/п
159

Адресат
номер, дата

№08360/08-29 №138
від 08.10.12

160

162

Лист

Лист

від 08.10.2012 ГО "РАДА ЖІНОК-ФЕРМЕНРІВ" В
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Про проведення 15.10.2012 прес-конференції

№08579/08-24 №б/н
від 12.10.12

Лист

від 04.10.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ФОНД СІМЕЙ
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ"ЯЗАНИХ ЗАГИБЛИХ У
МИРНИЙ ЧАС
Про виділення автомобіля Третькову М.Ф.

№08464/08-23 №08/10/02
від 10.10.12

Вид документа
короткий зміст

від 05.10.2012 ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
Про проведення 11.10-15.10.2012 Міжнародного
фестивалю козацьких бойових мистецтв

№08378/08-22 №62
від 09.10.12

161

Номер, дата
адресата

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

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

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Лист

від 12.10.2012 АСОЦІАЦІЯ "АКВАРІУС"
Про надання в оренду водного об`єкту

Суди
163

№08417/08-43 №0870/7396/12/20 Лист
від 10.10.12 від 05.10.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу за позовом Кравченка
О.В.
Установи охорони здоров'я

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

164

Охорона здоров'я

№08521/08-28 №7920
Лист
від 11.10.12 від 09.10.2012 КУ "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"
Про виділення коштів
Учбові заклади
165

№08415/08-26 №35-03/3277
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про дисертаційне дослідження Лифар В.В.

Освіта і наука

166

№08423/08-24 №292
Лист
від 10.10.12 від 08.10.2012 ДНЗ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"
Про надання дозволу на опалення

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

167

№08438/08-26 №5/1592
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
Про укладання угоди на проведення практики

Освіта і наука

168

№08471/08-36 №02/3654
Лист
від 10.10.12 від 10.10.2012 ЗДМУ
Про звільнення Мальованої І.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

№08526/08-22 №01-10/459
Лист
від 11.10.12 від 09.10.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ
Про передачу літака СУ-17М4Р та двигуна
АЛ21ФІ3 на баланс коледжу
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
169

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

Адміністрація Президента України
16

№
п/п
170

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

№08406/08-15 №04-01/825
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 (С.Скубашевський) Про обсяги ті джерела
фінансування будівництва хірургічного корпусу
Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні

Охорона здоров'я

№08407/08-15 №03-01/2715
Лист
від 10.10.12 від 09.10.2012 (І.Акімова) Про Протокол за підсумками
селекторної наради щодо реалізації у 2012 році
національного проекту "Нове життя" - нова
якість охорони материнства та дитинства
Президент України

Охорона здоров'я

171

172

№08301/08-02 №570/2012
Указ
від 08.10.12 від 01.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" по Запорізькій області

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

173

№08363/08-02 №576/2012
Указ
від 09.10.12 від 01.10.2012 Про відзначення державними нагородами
України

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

174

№08364/08-02 №580/2012
Указ
від 09.10.12 від 04.10.2012 Про відзначення державними нагородами
України

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

175

№08365/08-02 №579/2012

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 09.10.12

176

177

Доручення

від 09.10.2012 Про запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій та аварій на об'єктах
життєзабезпечення населення, економіки і
транспорту

№08412/08-02 №582/2012
від 10.10.12

Указ

від 03.10.2012 Про відзначення державними нагородами
України працівників товариства "Вінд Пауер"

№08410/08-08 №1-1/2764
від 10.10.12

178

від 03.10.2012 Про відзначення державними нагородами
України працівників філії "Дніпровська ГЕС"
акціонерного товариства "Укргідроенерго", м.
Запоріжжя

№08366/08-02 №578/2012
від 09.10.12

Указ

Указ

від 10.10.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня працівників освіти

179

№08413/08-02 №569/2012
Указ
від 10.10.12 від 01.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня"
Рада регіонів при Президентові України
180

№08302/08-08 №1-1/2752

Доручення

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

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

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання виборів та референдумів

від 08.10.12

від 05.10.2012 Про забезпечення прозорості та відкритості
виборчого процесу під час проведення у жовтні
2012 року чергових виборів НДУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Бердянська райдержадміністрація
181

№08431/08-32 №1106/01
Лист
від 10.10.12 від 25.09.2012 Про роботу віділу Держкомзему

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища
17

№
п/п
182

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№08522/08-36 №1157/01
Лист
від 11.10.12 від 08.10.2012 Про погодження призначення Воловик Л.В.

Тематика

Питання кадрової роботи та
державної служби

Василівська райдержадміністрація
183

№08451/08-35 №01-47/1188
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 Про встановлення пенсії за особливі заслуги
перед Україною Марсавіну В.І.

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

184

№08532/08-21 №01-30/1623
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про передачу гуртожитків ЗАТ "Запорізький
залізорудний комбінат"

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

185

№08533/08-24 №01-21/1622

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

від 12.10.12

Лист

від 10.10.2012 Про постачання питної води у смт. Степногірськ

Великобілозерська райдержадміністрація
№08573/08-37 №05-27/1389
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Андріїв М.М.
Веселівська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№08459/08-22 №01-01-16/0919
Лист
від 10.10.12 від 06.09.2012 Про внесення змін до мережі автобусних
маршрутів
Вільнянська райдержадміністрація

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

186

187

188

№08442/08-20 №01-27/2525
Лист
від 10.10.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до розпорядження КМУ

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

189

№08443/08-20 №01-27/2555
Лист
від 10.10.12 від 04.10.2012 Про надання дозволу на здійснення попередньої
оплати

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

190

№08525/08-24 №01-27/2588
Лист
від 11.10.12 від 09.10.2012 Про внесення змін до Програми

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

191

№08539/08-36 №01-27/2559
Лист
від 12.10.12 від 04.10.2012 Про виділення окремої штатної одиниці
державного інспектора з питань праці

Питання кадрової роботи та
державної служби

192

№08541/08-20 №01-05/2557
Лист
від 12.10.12 від 04.10.2012 Про сприяння пропуску документів у
казначейській службі

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

193

№08544/08-20 №01-05/2590
Лист
від 12.10.12 від 09.10.2012 Про сприяння пропуску документів у
казначейській службі

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

Гуляйпільська райдержадміністрація

18

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

194

№08353/08-37 №188/01-16
Лист
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Александровій К.І.

195

№08422/08-20 №188/01-27
Лист
від 10.10.12 від 05.10.2012 Про виділення коштів

Тематика

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

Запорізька райдержадміністрація
196

№08394/08-36 №01-08/1268
Лист
від 09.10.12 від 08.10.2012 Про погодження призначення Кононченка Ю.А.

Питання кадрової роботи та
державної служби

197

№08452/08-37 №б/н

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Лист

від 10.10.12

від 10.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Середюк Т.І.
Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
№08385/08-36 №01-01-29/1990
Лист
від 09.10.12 від 03.10.2012 Про погодження призначення Кучковського
В.М.
Мелітопольська райдержадміністрація
198

199

№08566/08-22 №01-34/616
Лист
від 12.10.12 від 08.10.2012 Про автоперевезення пасажирів

Питання кадрової роботи та
державної служби

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

Михайлівська райдержадміністрація
200

№08402/08-32 №03-12/0598
Лист
від 10.10.12 від 08.10.2012 Про розробку проекту землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Новомиколаївська райдержадміністрація
201

№08448/08-37 №01-21/2128
від 10.10.12

Лист

від 09.10.2012 Про нагородження Троцької В.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

202

№08572/08-22 №01-22/1969
Лист
від 12.10.12 від 19.09.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів

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

203

№08578/08-20 №01-21/2132
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про виділення коштів

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

Оріхівська райдержадміністрація
204

№08523/08-22 №01-10/14444
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 Про включення до переліку об`єктів

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

205

№08546/08-37 №01-18/1446
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Борщовій В.Я.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

206

№08547/08-37 №01-18/1447
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Лось Ж.В.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

19

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

207

№08548/08-37 №01-17/1400
Лист
від 12.10.12 від 03.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Левченко Г.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

208

№08549/08-37 №01-17/1399
Лист
від 12.10.12 від 03.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Луговій Г.Й.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№08550/08-37 №01-18/1450
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Степанюгіній В.А.
Пологівська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

209

210

№08458/08-37 №01-21/1097
Лист
від 10.10.12 від 24.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Вітченко В.Ф.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

211

№08540/08-22 №01-13/1195
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про внесення в договір на транспортне
обслуговування

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

212

№08542/08-22 №01-12/1182
від 12.10.12

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

213

№08354/08-37 №01-28/1184
Лист
від 08.10.12 від 02.10.2012 Про нагородження Житомирського О.Я.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

214

№08398/08-35 №01-32/1183
Лист
від 09.10.12 від 02.10.2012 Про погашення боргів з обов`язкових платежів
до Пенсійного фонду України

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

215

№08453/08-37 №01-31/1179
Лист
від 10.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Стояновій М.С.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

216

№08454/08-37 №01-31/1179
Лист
від 10.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Козак К.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

217

№08455/08-37 №01-31/1179
Лист
від 10.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Гуртовій М.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

218

№08456/08-37 №01-31/1179
Лист
від 10.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Андрієнко В.М.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

219

№08457/08-37 №01-31/1179
Лист
від 10.10.12 від 28.09.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Григоришиній В.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

220

№08519/08-36 №01-06/1221
Лист
від 11.10.12 від 09.10.2012 Про погодження призначення Леонової О.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

221

№08520/08-36 №01-06/1220
Лист
від 11.10.12 від 09.10.2012 Про погодження призначення Самофалова В.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Лист

від 10.10.2012 Про відкриття нового маршруту Пологи Чубарівка
Приазовська райдержадміністрація

20

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Чернігівська райдержадміністрація
222

№08518/08-22 №01-11/0889
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 Про фінансовий стан філії "Чернігівський
райавтодор"

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

223

№08528/08-36 №01-11/0890
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 Про погодження призначення Попюка В.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Шевченківська райадміністрація
224

№08449/08-37 №1363/01-15
Лист
від 10.10.12 від 02.10.2012 Про нагородження Рудиці М.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

225

№08450/08-37 №1364/01-15
Лист
від 10.10.12 від 02.10.2012 Про нагородження Харіна В.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Якимівська райдержадміністрація
226

№08535/08-22 №01-07/26/1486
Лист
від 12.10.12 від 03.10.2012 Про внесення змін до переліку об`єктів

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

227

№08543/08-22 №01-01/26/1532
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про несення змін до переліку об`єктів

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

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
228

№08428/08-34 №б/н
Лист
від 10.10.12 від 10.10.2012 МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬРАДА
Про фінансування пожежної команди

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

229

№08433/08-20 №272
Лист
від 10.10.12 від 03.10.2012 НОВЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про надання дозволу на здійснення попередньої
оплати

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

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області
230

№08537/08-20 №07-10.3/766-846
від 12.10.12

Лист

від 10.10.2012 Про стан використання субвенції

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

Головне управління МНС України в Запорізькій області
№08393/08-34 №01/7/2499
Лист
від 09.10.12 від 09.10.2012 Про причини підтоплення по вул. Мира в с.
Новослобідка Запорізького р-ну
Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області
231

232

№08524/08-37 №6859/07
Лист
від 11.10.12 від 10.10.2012 Про нагородження Кузьменка В.В. (інші)

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Інспекція праці у Запорізькій області

21

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

233

№08426/08-35 №02-05/2112

Лист

Питання соціального захисту,
від 10.10.12 від 04.10.2012 Про роботу Територіальної державної інспекції з зайнятості населення, праці та
заробітної плати
питань праці у Запорізькій області з 01 вересня
по 01 жовтня 2012 року
Інші територіальні обласні органи
234

№08357/08-37 №06/1363
Лист
від 08.10.12 від 05.10.2012 УПРАВЛІННЯ ВД ФОНДУ
СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ У
ЗАПОР.ОБЛ.
Про нагородження Сивухи В.І.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

235

№08399/08-24 №01-944/2163
Лист
від 09.10.12 від 03.10.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ
СОЦЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ
Про надання допомоги в проведенні ремонтних
робіт

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

236

№08421/08-34 №11/1-2/5083
Лист
від 10.10.12 від 05.10.2012 ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
Про протипожежну безпеку виборчих дільниць

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

237

№08468/08-41 №68/17316
Лист
від 10.10.12 від 10.10.2012 КОМУНАРСЬКИЙ РВ ЗАПОРІЗЬКОГО МУ
ГУМВС УКРАЇНИ В ЗАПОР.ОБЛ.
Про надання документів та інформації

Правові питання

238

№08577/08-24 №45/т-1883
Лист
від 12.10.12 від 12.10.2012 ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Про надання кандидатур до складу Комісії
Регіональний фонд підтримки підприємництва
239

№08384/08-21 №02/270
Лист
від 09.10.12 від 08.10.2012 Про оплату наданих послуг

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

Територіальне управління Держпромгірнагляду
№08376/08-22 №07/07-14а/2392
Лист
від 09.10.12 від 04.10.2012 Про місячник безпеки під час використання газу
у побуті
Управління внутрішніх справ
240

241

№08414/08-41 №8/2-626
Лист
від 10.10.12 від 10.10.2012 Про результати обстежень виборчих дільниць

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

Правові питання

Управління державної служби Головдержслужби України
242

№08375/08-36 №402/ТО0801-12
Лист
від 09.10.12 від 09.10.2012 Про проведення короткострокового тематичного
семінару 12.10.2012

Питання кадрової роботи та
державної служби

243

№08505/08-33 №392/ТО0830-12
Лист
від 11.10.12 від 05.10.2012 Про проведення 08-09.11.2012 Шостої щорічної
регіональної конференції

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

Управління держдепартаменту з питань виконання покарань
22

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

244

№08430/08-34 №1/5-2541
Лист
від 10.10.12 від 31.08.2012 Про пожежну безпеку об`єктів Державної
пенітенціарної служби України
Управління екології та природних ресурсів в області

Тематика

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

245

№08381/08-32 №1194/07
Лист
від 09.10.12 від 08.10.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

246

№08461/08-32 №1203/04
Лист
від 10.10.12 від 08.10.2012 Подання на сесію обласної ради

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

247

№08570/08-32 №1211/07
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

248

№08575/08-32 №1221/08
Лист
від 12.10.12 від 11.10.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової
сесії облради
УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Головне управління агропромислового розвитку
249

№08529/08-37 №02-01/2086
Лист
від 11.10.12 від 11.10.2012 Про нагородження Бабенко В.Г.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

250

№08530/08-37 №02-01/2085
Лист
від 11.10.12 від 11.10.2012 Про нагородження Бальошенка С.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Головне управління праці та соціального захисту населення
251

№08545/08-37 №01-к-59
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про нагородження Давідян І.А. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
252

№08328/08-39 №1272
Постанова
від 08.10.12 від 05.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжнародної організації зі спостереження за
виборами "CIS-EMO" на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

253

№08329/08-39 №1273
Постанова
від 08.10.12 від 05.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжнародної громадської організації
"Центральноєвропейська група політичного
моніторингу" на виборах народних депутатів
України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

254

№08330/08-39 №1248
Постанова
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Сполучених Штатів Америки на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

Питання виборів та референдумів

255

№08331/08-39 №1247
Постанова
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Угорщини на виборах народних депутатів
України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

23

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

256

№08332/08-39 №1249
Постанова
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Фінляндської Республіки на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

257

№08333/08-39 №1271
Постанова
від 08.10.12 від 05.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Світового Конгресу Українців на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

Питання виборів та референдумів

258

№08334/08-39 №1299
Постанова
від 08.10.12 від 06.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
міжнародної неурядової організації
"CANADEM" на виборах народних депутатів
України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

259

№08335/08-39 №1297
Постанова
від 08.10.12 від 06.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Литовської Республіки на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

260

№08336/08-39 №1274

Питання виборів та референдумів

від 08.10.12

261

262

від 05.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Виконавчого комітету Співдружності
Незалежних Держав на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

№08337/08-39 №1296
від 08.10.12

Постанова

Питання виборів та референдумів

від 06.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Королівства Іспанія на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

№08338/08-39 №1298
від 08.10.12

Постанова

Постанова

Питання виборів та референдумів

від 06.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Азербайджанської Республіки на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

263

№08339/08-39 №1246
Постанова
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Чеської Республіки на виборах народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

264

№08340/08-39 №1251
Постанова
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Комітету "За відкриту демократію" на виборах
народних депутатів України 28 жовтня 2012
року

Питання виборів та референдумів

265

№08341/08-39 №1250
Постанова
від 08.10.12 від 04.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Канади на виборах народних депутатів України
28 жовтня 2012 року

Питання виборів та референдумів

№08367/08-39 №21-46-4663
Лист
від 09.10.12 від 08.10.2012 Про посилення контролю за внесенням до ЦВК
подань стосовно виборчих дільниць
ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Питання виборів та референдумів

266
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№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Антимонопольний комітет України
267

№08389/08-21 №300-29/01-10392 Лист
від 09.10.12 від 05.10.2012 Про погодження проекту Закону України "Про
Загальнодержавну програму розвитку
конкуренції в Україні на 2013-2023 роки"
Державна архівна служба України

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

268

№08551/08-45 №05-144/04
Лист
Питання організаційної роботи
від 12.10.12 від 11.10.2012 ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТРАХОВОГО
ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Про проведення перевірок
Державна інспекція України з контролю за цінами
269

№08346/08-20 №100-2-23/1606
Лист
від 08.10.12 від 02.10.2012 Про надання інформації щодо спостереження за
динамікою цін (тарифів) на споживчому ринку

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

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
№08358/08-22 №4079/01/221-12
Лист
від 08.10.12 від 08.10.2012 Про сприяння у зустрічі представників Служби
на залізничному вокзалі м. Запоріжжя та
супроводженні їх до міста перепоховання
Державна служба з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
270

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

271

№08374/08-21 №4040/0/20-12
Лист
від 09.10.12 від 05.10.2012 Про план заходів з виконання у 2013 році
Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні

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

272

№08380/08-21 №4076/0/20-12
Лист
від 09.10.12 від 08.10.2012 Про створення єдиних дозвільних центрів

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

№08397/08-21 №3948/0/20-12
Лист
від 09.10.12 від 02.10.2012 Про Методичні рекомендації щодо формування і
реалізації регіональних та місцевих програм
розвитку малого і середнього підприємництва
Державна служба інтелектуальної власності України

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

273

274

№08351/08-47 №
Лист
від 08.10.12 від 05.10.2012 Про заходи з легалізації комп`ютерних програм

Питання інформаційних технологій

275

№08395/08-26 №3-7/7657
Лист
від 09.10.12 від 28.09.2012 Про співробітництво

Освіта і наука

Державна служба статистики України
276

№08555/08-33 №08/3-10/49
Лист
від 12.10.12 від 10.10.2012 Про використання коштів на відрядження за
кордон

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

Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України

25

№
п/п
277

Адресат
номер, дата

№08372/08-23 №3209/12
від 09.10.12

278

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 08.10.2012 КОНФЕРЕНЦІЯ 10.10.2012
Про участь у конференції

№08396/08-28 №3086/12

Лист

Тематика
Ринкові відносини і реформування в
АПК

Охорона здоров'я

від 09.10.12

від 28.09.2012 Про надання інформації щодо створення
перенатальних центрів
Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України
279

№08347/08-33 №1/06-2-660
Лист
від 08.10.12 від 05.10.2012 Про надання інформації щодо реалізації
ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

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

Державне агентство України з управління державними
корпоративними правами та майном
280

№08370/08-22 №13/3-1-1741
Лист
від 09.10.12 від 04.10.2012 Про підготовку наради з питання розвитку
вітчизняного автомобілебудування
Дніпровська екологічна прокуратура
281

№08345/08-41 №05/3-2704вих-12 Лист
від 08.10.12 від 03.10.2012 Про надання інформації щодо виконання
місцевих програм, здійснення контролю за
використанням водоохоронних зон та
прибережних смуг р. Дніпро

№08553/08-41 №01-2834вих-12
Лист
від 12.10.12 від 11.10.2012 Про представлення Запорізького міжрайонного
екологічного прокурата Бутенко І.О.
Національна експертна комісія України з питань захисту
суспільної моралі
282

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

Правові питання

Правові питання

№08427/08-27 №1234/5-06/05
Лист
Культура, туризм, засоби масової
від 10.10.12 від 27.09.2012 Про круглий стіл "Хто й як відповідає за безпеку інформації та архівної справи
дітей в інформаційному просторі за кордоном і в
Україні: реалії та перспективи"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері комунальних послуг
283

284

№08348/08-24 №
від 08.10.12 від

Лист
НАРАДА 11.10.2012
Про участь у нараді

285

№08391/08-24 №3534/01-12-07
Лист
від 09.10.12 від 04.10.2012 Про ліцензування господарської діяльності

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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