Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.10.12 по 26.10.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітети Верховної Ради України
1

№08802/08-10 №04-13/18-827
Депутатське звернення
від 22.10.12 від 16.10.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА,
МІСТОБУЛДУВАННЯ І ЖКГ ТА
РЕГІОН.ПОЛІТИКИ
Про звернення гр. Холяви О.М. щодо
газифікації сіл Григорівка та Веселянка
Запорізького р-ну

№08959/08-14 №04-22/14-1009
Лист
від 26.10.12 від 25.10.2012 КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ
Про всеукраїнський конкурс мультимедійних
проектів "Врятувати від забуття"
Народні депутати України
2

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

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

3

№08801/08-10 №727
Депутатське звернення
від 22.10.12 від 16.10.2012 НДУ АЛЕКСЄЄВ І.В.
Про звернення працівників ДП "Аеропорт
Бердянськ" щодо заборгованості із заробітної
плати

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

4

№08803/08-10 №2054435
Депутатське звернення
від 22.10.12 від 16.10.2012 НДУ ТИЩЕНКО О.І.
Про звернення Мусафірової Г.Ю. щодо
сприяння в покращенні умов проживання її
родини

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

5

№08836/08-10 №2054499
Депутатське звернення
від 23.10.12 від 19.10.2012 НДУ ТИЩЕНКО О.І.
Про звернення Нікітіної С.С. щодо сприяння в
покращенні умов проживання її родини
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

Заявник
6

№08852/08-50 №б/н
Лист
від 23.10.12 від 17.10.2012 АДВОКАТ КОВАЛЬ П.Ю.
Про надання копії розпорядження голови ОДА
від 26.10.2012 № 358
Інші кореспонденти
7

№08821/08-27 №745
Лист
від 22.10.12 від 17.10.2012 ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського фестивалю
мистецтв "Джерела Моршина-2012"

Питання організаційної роботи

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№
п/п
8

Адресат
номер, дата

№08822/08-27 №724
від 22.10.12

9

Лист

Лист

від 17.10.2012 РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "УРЯДОВИЙ КУР"ЄР"
Про передплату газети

№08869/08-20 №Э/38/./././4-7100
від 22.10.12

Вид документа
короткий зміст

від 15.10.2012 ТВОРЧА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ
ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ"
Про проведення Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу мистецтв "Ліра Гіппократа
- 2012"

№08854/08-27 №465/05
від 23.10.12

10

Номер, дата
адресата

Лист

від 09.10.2012 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Про дострокове розірвання договору ВП
"Запорізька АЕС"

Тематика
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

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

11

№08904/08-32 №1-3/207
Лист
від 24.10.12 від 16.10.2012 АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИДІВ
ЄДИНОБОРСТВ
Про виділення землі

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

12

№08916/08-27 №111/617

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

від 25.10.12

13

14

Лист

від 18.10.2012 ДЖАНКОЙСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ
Про усунення недоліків комісійного обстеження
залізничних переїздів

№08926/08-33 №01-08/831
від 25.10.12

15

від 19.10.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ
АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
Про участь у виставкових заходах

№08917/08-22 №4/973
від 25.10.12

Лист

Лист

від 22.10.2012 ГУБЕРНАТОР КУРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про участь у виставці-ярмарку "Ярославна"

№08930/08-28 №329
Лист
від 25.10.12 від 19.10.2012 ВІЛЬНА ПРОФСПІЛКА МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ
Про збереження КУ "Запорізька міська клінічна
лікарня № 3"

№08947/08-36 №03/1-7-14/1-808
Лист
від 26.10.12 від 22.10.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ ДЕРЖУПРАВЛІННЯ
Про участь у семінарі
Партії та громадські організації

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

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

16

Питання кадрової роботи та
державної служби

17

Питання релігії та національностей

№08813/08-31 №461
Лист
від 22.10.12 від 16.10.2012 ВГО ДІАСПОРА ЧЕЧЕНСЬКОГО НАРОДУ"
Про українсько-чеченський фестиваль "Від
Дніпра до Тереку"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
18

№08759/08-09 №42413/0/1-12
Доручення
від 22.10.12 від 18.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо
реального сектору економіки регіону

Питання соціально-економічного
розвитку

2

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

19

№08793/08-04 №ВП 80
Витяг з протоколу
від 22.10.12 від 17.10.2012 (М.Азаров) 7. Про результати діяльності
Державної служби з контролю за наркотиками у
2011-2012 роках

Охорона здоров'я

20

№08794/08-09 №40094/1/1-12
Доручення
від 22.10.12 від 18.10.2012 План організації підготовки актів, необхідних
для забезпечення реалізації Закону України
"Про внесення змін до Митного кодексу
України"

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

21

№08795/08-09 №33687/2/1-12
Доручення
від 22.10.12 від 18.10.2012 План організації підготовки актів, необхідних
для забезпечення реалізації Закону України
"Про зайнятість населення"

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

22

№08796/08-09 №08-20/2854
Доручення
від 22.10.12 від 15.10.2012 (М.Азаров) Про виділення коштів на
реконструкцію Палацу спорту "Юність" у м.
Запоріжжі

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

23

№08797/08-09 №42394/1/1-12
Доручення
від 22.10.12 від 17.10.2012 (М.Азаров) Про забезпечення стабілізації
роботи електрометалургійних підприємств

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

24

№08798/08-09 №42393/2/1-12

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

від 22.10.12

Доручення

від 17.10.2012 (М.Азаров) Про фінансове забезпечення
місцевих держадміністрацій

25

№08799/08-16 №12885/0/2-12
Лист
від 22.10.12 від 18.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про здійсненню контролю

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

26

№08868/08-16 №13065/0/2-12
Лист
від 24.10.12 від 23.10.2012 (М.Азаров) Про надання інформації щодо
проходження опалювального періоду

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

27

№08878/08-03 №955
Постанова
від 24.10.12 від 03.10.2012 Деякі питання утворення ТОВ "Запорізький
титано-магнієвий комбінат"

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

28

№08879/08-04 №ВП 81
Витяг з протоколу
від 24.10.12 від 22.10.2012 (М.Азаров) Про жорстокий контроль за
законністю та обгрунтованістю відчуження
земель сільгосппризначення

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

29

№08880/08-04 №ВП 81
Витяг з протоколу
від 24.10.12 від 22.10.2012 (М.Азаров) 5.1. Рішення з окремих питань щодо
взяття під особистий контроль питання
проходження опалювального сезону 2012/13
року

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

3

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

30

№08881/08-09 №40074/08-09
Доручення
від 24.10.12 від 22.10.2012 (В.Хорошковський) Про проведення 23.10.2012
засідання Міжвідомчої комісії

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

31

№08882/08-09 №42820/1/1-12
Доручення
від 24.10.12 від 22.10.2012 (М.Азаров) Про вирішення проблем ДП
"Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

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

32

№08883/08-09 №38655/5/1-12
Доручення
від 24.10.12 від 22.10.2012 (В.Хорошковський) Про партнерство держави та
електрометалургійних підприємств"

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

33

№08884/08-09 №35445/2/1-12
Доручення
від 24.10.12 від 22.10.2012 (В.Хорошковський) Про результати діяльності
РМ АР Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міськдержадміністрацій за
січень-червень 2012 р.

Питання соціально-економічного
розвитку

34

№08920/08-03 №961
Постанова
від 25.10.12 від 01.10.2012 Про внесення зміни до п.7 Порядку та умов
надання у 2012 році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості різниці в тарифах на теплову
енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення,...

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

35

№08921/08-09 №41947/1/1-12

Правові питання

від 25.10.12
36

37

від 22.10.2012 (В.Хорошковський) Про складання актових
записів цивільного стану в електронному вигляді

№08922/08-09 №42954/0/1-12
від 25.10.12

Доручення

від 23.10.2012 (С.Тігіпко) Про соціальний захист осіб з
інвалідністю

№08933/08-16 №13179/0/2-12
від 25.10.12

Доручення

Лист

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Питання виборів та референдумів

від 25.10.2012 (С.Камишев) Про надання інформації щодо
роботи системи відеоспостереження

38

№08951/08-09 №41740/47/1-12
Доручення
від 26.10.12 від 24.10.2012 (Ю.Авксентьєв) Про чергування 27-29.10.2012

Питання організаційної роботи

39

№08952/08-09 №42538/1/1-12
Доручення
від 26.10.12 від 24.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про міжнародну
науково-практичну конференцію "Замки та
фортеці України: спільна спадщина"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

40

№08953/08-09 №40652/1/1-12
Доручення
від 26.10.12 від 24.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про механізм проведення
розрахунків

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

41

№08954/08-09 №41043/1/1-12
Доручення
від 26.10.12 від 24.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про заборгованість за
енергоносії

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

42

№08955/08-09 №41045/1/1-12
Доручення
від 26.10.12 від 24.10.2012 (Ю.Аністратенко) Про реалізацію
енергоефективної політики
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

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

НАК "Нафтогаз України"
4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

43

№08936/08-22 №26-5950/1.2-12
Лист
від 25.10.12 від 22.10.2012 Про укладання договорів на купівлю-продаж
природного газу
Український союз промисловців і підприємців (УСПП)
44

№08906/08-33 №08-2-751
Лист
від 24.10.12 від 23.10.2012 Про візит Президента України до Індії
09-12.12.2012

Тематика

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

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
45

№08810/08-37 №37-25-4-11/1951
Лист
від 22.10.12 від 18.10.2012 Про нагородження Деркач Л.Ф.

№08839/08-23 №37-13-1-11/1985
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 25.10.2012
Про участь у селекторній нараді
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
46

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
Ринкові відносини і реформування в
АПК

47

№08914/08-33 №80-06/39472-06
Лист
від 25.10.12 від 19.10.2012 Про погодження проекту розпорядження КМУ
"Про затвердження переліку виставок і
ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2013
році, яким надається статус міжнародних та
національних"

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

48

№08941/08-22 №4423-11/38413-0 Лист
від 26.10.12 від 12.10.2012 Про обмеження імпорту коксового вугілля

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

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
49

№08809/08-22 №2/07-37-3274
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 Про потребу у вугільній продукції на 2013 рік

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

Міністерство інфраструктури
50

№08867/08-22 №5393/25/14-12
Лист
від 23.10.12 від 23.10.2012 Про стягнення автостанційного збору з
пільгових категорій громадян

№08940/08-22 №5399/18/14-12
Лист
від 26.10.12 від 19.10.2012 Про надання інформації щодо пільгового
проїзду інвалідів
Міністерство культури

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

51

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

52

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№08807/08-27 №848/22/15-12
Лист
від 22.10.12 від 20.09.2012 Про надання інформації стосовно розроблення
науково-практичної документації використання
історичних ареалів області
Міністерство надзвичайних ситуацій
53

№08845/08-34 №02-10111/214
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 Про уточнення залишку коштів, передбачених у
держбюджеті для забезпечення житлом
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

5

№
п/п
54

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№08934/08-34 №02-10316/162
Лист
від 25.10.12 від 25.10.2012 Про погіршення погодних умов

Тематика

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
55

№08849/08-29 №1/9-767
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 Про надання інформації щодо участі
молодіжних громадських організацій у
розробленні, здійсненні державної молодіжної
політики
Міністерство охорони здоров'я

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

№08960/08-28 №18.7475/13-04
Лист
від 26.10.12 від 25.10.2012 Про надання інформації щодо готовності до
часткового відшкодування вартості лікарських
засобів
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

Охорона здоров'я

56

57

№08804/08-24 №7/15-16317
Лист
від 22.10.12 від 09.10.2012 Про визначення вартості експертизи проекту
будівництва

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

58

№08826/08-24 №7/20-16959
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 Про надання інформації щодо стану розрахунків
підприємств за теплову енергію, послуги з
централізованого водопостачання та
водовідведення

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

59

№08830/08-24 №7/6-16995
Лист
від 22.10.12 від 22.10.2012 СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 24.10.2012
Про участь у селекторній нараді

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

60

№08831/08-24 №7/20-16994
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 Про надання інформації щодо застосування
стягнення виконавчого збору

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

61

№08832/08-21 №7/10-16481
Лист
від 23.10.12 від 11.10.2012 Про надання інформації щодо стану
впровадження заходів зі створення та
забезпечення функціонування ОСББ/ЖБК

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

62

№08865/08-24 №7/11-17079
Лист
від 23.10.12 від 23.10.2012 Про різке зниження температури зовнішнього
повітря

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

63

№08928/08-22 №7/21-17172
Лист
від 25.10.12 від 24.10.2012 Про вжиття заходів щодо утримання доріг та
вулиць

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

64

№08935/08-24 №7/15-17203
Лист
від 25.10.12 від 24.10.2012 Про збільшення виконання обсягів
будівельно-монтажних робіт

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

65

№08944/08-24 №7/21-16949
Лист
від 26.10.12 від 19.10.2012 Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий
період 2012-2013 року

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

6

№
п/п
66

Адресат
номер, дата

№08945/08-24 №7/21-16565
від 26.10.12

67

Лист

Лист

від 16.10.2012 Про надання послуг з вивезення побутових
відходів

№08950/08-20 №7/19-17162
від 26.10.12

Вид документа
короткий зміст

від 12.10.2012 Про Методичні рекомендації із збирання,
утилізації та знешкодження фільтрату полігонів
побутових відходів

№08946/08-24 №7/21-16681
від 26.10.12

68

Номер, дата
адресата

Лист

від 24.10.2012 Про надання інформації щодо використання
видатків

Тематика
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

Міністерство соціальної політики
69

№08806/08-34 №822/20/112-12
Лист
від 22.10.12 від 11.10.2012 Про розгляд справ Уварова М.Т. та Вояна О.В.

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

70

№08825/08-30 №575/0/15-12/57
Лист
від 22.10.12 від 12.10.2012 Про забезпечення фінансування соціальних
виплат

Питання усиновлення та дітей-сиріт

71

№08842/08-30 №578/0/15-12/57
Лист
від 23.10.12 від 12.10.2012 Про додержання законодавства, спрямованого
на захист житлових та майнових прав дітей

Питання усиновлення та дітей-сиріт

72

№08843/08-35 №583/0/15-12/19
Лист
від 23.10.12 від 15.10.2012 Про надання інформації щодо створення
громадських (піклувальних) рад

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

73

№08844/08-35 №11156/0/14-12/1
Лист
від 23.10.12 від 17.10.2012 Про проведення спільних перевірок

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Міністерство юстиції
№08808/08-27 №10.2-14/105
Лист
від 22.10.12 від 16.10.2012 Про збірник "Практичне законодавство для
сільської ради"
МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
74

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Василівський міськвиконком
75

№08908/08-37 №1327
Лист
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про нагородження Варка О.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Дніпрорудненський міськвиконком
76

№08905/08-24 №02/29-1099
Лист
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про будівельні роботи на каналізаційному
колекторі
Енергодарський міськвиконком
77

№08918/08-37 №02-35/4388
Лист
від 25.10.12 від 22.10.2012 Про нагородження Бабича В.Г. (інші)

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізький міськвиконком
78

№08817/08-23 №01-38/03058
Лист
від 22.10.12 від 16.10.2012 Про участь у Покровському ярмарку

Ринкові відносини і реформування в
АПК

7

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

79

№08931/08-24 №03-26/03097
Лист
від 25.10.12 від 25.10.2012 Про зняття пломб на котельнях Концерну
"Міські теплової мережі"
Токмацьський міськвиконком
80

№08948/08-22 №2534/21-18
Лист
від 26.10.12 від 23.10.2012 Про незадовільний стан дороги

Тематика

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Постійні комісії обласної ради
№08910/08-10 №25
Депутатське звернення
від 24.10.12 від 24.10.2012 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ
Про звернення КП "Люцернянський
сількомунгосп" Вільнянського р-ну щодо
виділення коштів
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
81

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

Банки
82

№08855/08-20 №23/1010
Лист
від 23.10.12 від 15.10.2012 ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛУПРАВЛІННЯ АТ
"ОЩАДБАНК"
Про реалізацію зарплатних проектів

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

ВАТ "Запоріжжяобленерго"
83

№08818/08-22 №002-16/7243
Лист
від 22.10.12 від 17.10.2012 Про усунення порушень ПОЕМ

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

ВАТ "Запорізький завод феросплавів"
84

№08938/08-22 №1/100
від 26.10.12

Лист

від 24.10.2012 Про ситуацію на підприємстві

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

ВАТ ЗМК "Запоріжсталь"
85

№08919/08-22 №20/2081595
Лист
від 25.10.12 від 18.10.2012 Про урядовий зв`язок

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

Військові частини
86

№08840/08-44 №1699
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 в/ч 3033
Про надання шефської допомоги

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

87

№08841/08-44 №1700
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 в/ч 3033
Про виділення коштів для придбання
обладнання

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

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
88

№08820/08-22 №1849
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 ТОВ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
Про обсяги природного газу

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

8

№
п/п
89

Адресат
номер, дата

№08823/08-22 №01/20
від 22.10.12

90

92

93

94

Лист

Лист

від 17.10.2012 ТОВ "ТАКІЛ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

№08877/08-32 №26/4
від 24.10.12

Лист

від 16.10.2012 ТОВ "АВТОТРЕЙД ХХІ"
Про погодження паспортів маршрутів

№08876/08-32 №68-2
від 24.10.12

Лист

від 17.10.2012 ТОВ "ПІЛОН-ЮГ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

№08875/08-22 №6
від 24.10.12

Вид документа
короткий зміст

від 22.10.2012 ТОВ "ТОКМАК СОЛАР ЕНЕРДЖІ"
ВІДКРИТТЯ КОМПЛЕКСУ 25.10.2012
(перенесення на 26.10.2012)
Про участь у відкритті сонячної електростанції

№08853/08-32 №12/10
від 23.10.12

91

Номер, дата
адресата

Лист

від 18.10.2012 ТОВ "ГЕРСТАЛ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

№08907/08-24 №б/н
Лист
від 24.10.12 від 24.10.2012 ТОВ "ІНВЕСТ М 2007"
Про реалізацію соціальних ініціатив Президента
України

№08911/08-32 №б/н
Лист
від 24.10.12 від 24.10.2012 ТОВ "БУДІВЕЛТЬНИК-2007"
Про надання дозволу на розробку проекту
відведення земельної ділянки
Інші будівельні організації

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

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

95

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

96

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№08814/08-24 №039
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "АРСЕНАЛ"
Про обговорення нормативного акту
Інші кореспонденти
97

№08789/08-21 №1120
Лист
від 22.10.12 від 18.10.2012 ДЕРЖСАНЕПІДЕМСТАНЦІЯ НА
ПРИДНІПРОВСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ
Про надання кандидатури до складу комісії

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

98

№08815/08-20 №1904
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Про проведення оплати

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

99

№08819/08-22 №3581

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

від 22.10.12

100

Лист

від 19.10.2012 КП "БЕРДЯНСЬКВОДОКАНАЛ"
Про перелік об`єктів, для яких встановлюється
екологічна броня електропостачання

№08929/08-24 №792
Лист
від 25.10.12 від 24.10.2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "ХОРТИЦЯ"
Про створення комісії
Науково-дослідні, проектні інститути та організації

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

101

№08870/08-24 №180
Лист
від 24.10.12 від 17.10.2012 ЗФ "НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"
Про замовлення на проектні роботи
ОСПП "Потенціал"
102

№08861/08-26 №158-р
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 Про отримання держзамовлення

Тематика

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Освіта і наука

Партії та громадські об'єднання
103

№08858/08-27 №142
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 ЗММГО "СТЕП"
Про порушення норм Закону України "Про
доступ до публічної інформації"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

104

№08949/08-22 №3/301
Лист
від 26.10.12 від 25.10.2012 БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЩАСЛИВА
ДИТИНА"
Про програму з енергозбереження

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

105

№08961/08-21 №001/03
Лист
від 26.10.12 від 26.10.2012 ЗОПГО "ЛЮДИНА ТА ЗАКОН"
Про виділення приміщення

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

Підприємства комунальної служби
106

№08909/08-22 №746
Лист
від 24.10.12 від 22.10.2012 ВІЛЬНЯНСЬКЕ ОВУ ЖКГ
Про затвердження питомих норм витрат
енергоносіїв

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

Суди
107

№08927/08-43 №0870/9758/12/28 Лист
від 25.10.12 від 19.10.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про відкриття провадження по справі
Учбові заклади
108

№08871/08-26 №2018
Лист
від 24.10.12 від 22.10.2012 КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Про надання вищої освіти людям з обмеженими
фізичними можливостями

109

№08925/08-26 №01-08/2403
Лист
від 25.10.12 від 23.10.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Про потребу кадрів
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Освіта і наука

Освіта і наука

Адміністрація Президента України
110

№08834/08-15 №02-01/2423
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 (С.Льовочкін) Про надання інформації щодо
затвердження регіональних програм із
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

Питання усиновлення та дітей-сиріт

111

№08838/08-15 №41-01/1308
Лист
від 23.10.12 від 23.10.2012 (С.Рафальський) ЗУСТРІЧ 24.10.2012
Про участь у зустрічі

Питання виборів та референдумів

10

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№08956/08-15 №03-01/2864
Лист
від 26.10.12 від 24.10.2012 (І.Акімова) Про протокольне рішення від
17.10.2012 за результатами засідання Комітету з
економічних реформ
Президент України

Тематика

112

Питання соціально-економічного
розвитку

113

№08833/08-02 №604/2012
Указ
Культура, туризм, засоби масової
від 23.10.12 від 19.10.2012 Про заходи у зв`язку з відзначенням 70-ї річниці інформації та архівної справи
визволення України від фашистських
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років

114

№08885/08-02 №609/2012
Указ
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про Національну стратегію профілактики
соціального сирітства на період до 2020 року
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Питання усиновлення та дітей-сиріт

Бердянська райдержадміністрація
115

№08912/08-37 №1195/01
Лист
від 25.10.12 від 17.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Прибегі Т.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

116

№08913/08-37 №1196/01

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Лист

від 25.10.12

від 17.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Петриковець О.Г.
Василівська райдержадміністрація
117

№08812/08-22 №01-34/1633
Лист
від 22.10.12 від 12.10.2012 Про робочі проекти

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

118

№08964/08-24 №01-30/1708
Лист
від 26.10.12 від 25.10.2012 Про виділення коштів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Веселівська райдержадміністрація
119

№08874/08-20 №01-01-27/1/1069
Лист
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про вирішення питання фінансування

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

Вільнянська райдержадміністрація
120

№08846/08-20 №01-05/2607
Лист
від 23.10.12 від 16.10.2012 Про погашення заборгованості за
житлово-комунальні послуги

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

Гуляйпільська райдержадміністрація
121

№08866/08-37 №196/01-15
Лист
від 23.10.12 від 16.10.2012 Про нагородження Писанки М.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізька райдержадміністрація
122

№08811/08-20 №02-16/1255
Лист
від 22.10.12 від 18.10.2012 Про проведення розрахунків

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

123

№08872/08-32 №01-07/1271
Лист
від 24.10.12 від 18.10.2012 Про приведення у відповідність до вимог
земельного законодавства розпоряджень голови
РДА

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

124

№08873/08-20 №02-16/1255
Лист
від 24.10.12 від 18.10.2012 Про проведення платежів

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

Мелітопольська райдержадміністрація
125

№08829/08-37 №03-02/52-К
Лист
від 22.10.12 від 18.10.2012 Про нагородження Башу О.М. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Орджонікідзевська райадміністрація
№08943/08-35 №01-33/1001
Лист
від 26.10.12 від 23.10.2012 Про встановлення пенсії за особливі заслуги
перед Україною Мітяковій Л.І.
Пологівська райдержадміністрація
126

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

127

№08790/08-37 №03-34/1219
Лист
від 22.10.12 від 22.10.2012 Про нагородження Кузьменка О.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

128

№08791/08-37 №03-34/1217
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 Про нагородження Жовніренко О.О. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

129

№08792/08-37 №03-34/1218
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 Про нагородження Ройка В.Я. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

130

№08851/08-36 №01-19/1229
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 Про погодження призначення Кучер О.К.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Приморська райдержадміністрація
131

№08848/08-35 №01-34/489
Лист
від 23.10.12 від 18.10.2012 Про погашення заборгованості з виплати
заробітної плати

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

132

№08859/08-20 №02-20/1490
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 Про виділення коштів

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

Токмацька райдержадміністрація
133

№08860/08-32 №61-35/0990
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 Про державні акті на право власності на землю

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Шевченківська райадміністрація
134

№08788/08-37 №01-15/1000
Лист
від 22.10.12 від 18.10.2012 Про нагородження Іванової Т.І. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Якимівська райдержадміністрація

12

№
п/п
135

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№08847/08-20 №01-07/26/1571
від 23.10.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 19.10.2012 Про фінансування будівництва споруд
водопостачання та водовідведення

136

№08862/08-37 №01-07/26/1573
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 Про присвоєння почесного звання
"Мати-героїня" Поплавській В.Ф.
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ

Тематика
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Головне управління статистики
137

№08816/08-45 №10-01-33/59
Лист
від 22.10.12 від 15.10.2012 Про проведення анкетного опитування

Питання організаційної роботи

Головне управління юстиції
138

№08965/08-36 №10108/03-15
Лист
від 26.10.12 від 25.10.2012 Про надання інформації щодо юридичних служб

Питання кадрової роботи та
державної служби

Інші територіальні обласні органи
139

№08856/08-34 №11/1-1/5239
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про незадовільний стан роботи по створенню
місцевої пожежної охорони (МПО)

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

140

№08863/08-36 №11/3-1/5277
Лист
від 23.10.12 від 23.10.2012 ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ У
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про погодження звільнення Черепка Д.О.

Питання кадрової роботи та
державної служби

№08932/08-27 №30-07-18/895
Лист
від 25.10.12 від 24.10.2012 ВІДДІЛ НКРЕ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про друковані ЗМІ регіону
Обласне управління лісового та мисливського господарства
141

142

№08937/08-32 №01-08/1321
Лист
від 25.10.12 від 25.10.2012 Про погодження Подання

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Територіальне управління Держпромгірнагляду
143

№08857/08-35 №07/02-14а/2624
Лист
від 23.10.12 від 19.10.2012 Про надання інформації щодо виконання
повноважень у сфері охорони праці
Управління екології та природних ресурсів в області
144

№08963/08-32 №1266/04
Лист
від 26.10.12 від 25.10.2012 Подання на сесію обласної ради

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Управління Служби безпеки України
145

№08903/08-41 №59/14/3271
Лист
від 24.10.12 від 24.10.2012 Про виїмку документів

Правові питання

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
Головне управління агропромислового розвитку
146

№08942/08-37 №02-01/2235
Лист
від 26.10.12 від 25.10.2012 Про нагородження Непомнящего І.Ю. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій
13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Головне управління промисловості та розвитку
інфраструктури
147

№08828/08-37 №б/н
від 22.10.12

Лист

від 22.10.2012 Про нагородження Піскуна В.В. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Центр підвищення кваліфікації державних службовців,
керівників підприємств, установ й організацій
148

№08824/08-36 №
від 22.10.12

Лист

від 22.10.2012 Про участь у навчанні

Питання кадрової роботи та
державної служби

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Центральна виборча комісія
149

№08886/08-39 №1814
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
МСГО "Міжнародна Спілка Комсомольських
Організацій - ВЛКСМ" на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

150

№08887/08-39 №1813
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від МО
"Європейське демократичне студентство" на
виборах народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

151

№08888/08-39 №1812
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Комітету "За відкриту демократію" на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

152

№08889/08-39 №1811
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Фундації "За вільні вибори" на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

153

№08890/08-39 №1810
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Асоціації генеральних штатів Європи Європейського студентського форуму на
виборах народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

154

№08891/08-39 №1809
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Фонду розвитку інститутів громадського
суспільства "Народна дипломатія" на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

155

№08892/08-39 №1808
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Світоваого Конгресу Українців на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

156

№08893/08-39 №1807
Постанова
Питання виборів та референдумів
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від МО
зі спостереження за виборами "CIS-EMO" на
виборах народних депутатів України 28.10.2012

157

№08894/08-39 №1806
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Парламентської Асамблеї ОБСЄ на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

14
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158

№08895/08-39 №1805
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
ПАРЄ на виборах народних депутатів України
28.10.2012

Питання виборів та референдумів

159

№08896/08-39 №1804
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць
СНД на виборах народних депутатів України
28.10.2012

Питання виборів та референдумів

160

№08897/08-39 №1803
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Китайської Народної Республіки на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

161

№08898/08-39 №1802
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Республіки Болгарія на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

162

№08899/08-39 №1801

Питання виборів та референдумів

від 24.10.12

163

164

від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Республіки Молдова на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

№08900/08-39 №1800
від 24.10.12

Постанова

Питання виборів та референдумів

від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Королівства Данія на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

№08901/08-39 №1799
від 24.10.12

Постанова

Постанова

Питання виборів та референдумів

від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Російської Федерації на виборах народних
депутатів України 28.10.2012

165

№08902/08-39 №1798
Постанова
від 24.10.12 від 22.10.2012 Про реєстрацію офіційних спостерігачів від
Ісламської Республіки Іран на виборах
народних депутатів України 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

166

№08924/08-39 №21-38-5393
Лист
від 25.10.12 від 24.10.2012 Про зберігання обладнання

Питання виборів та референдумів

167

№08957/08-39 №1850
Лист
від 26.10.12 від 24.10.2012 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 НДУ 28.10.2012

Питання виборів та референдумів

168

№08958/08-39 №21-46-5402
Лист
від 26.10.12 від 24.10.2012 Про програмно-апаратні засоби ідентифікації

Питання виборів та референдумів
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№08864/08-43 №22/91/10-9/25/10 Лист
від 23.10.12 від 16.10.2012 Про касаційну скаргу

Тематика

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Державна архівна служба України
170

№08800/08-27 №02.1/3280
Лист
від 22.10.12 від 18.10.2012 Про участь у Всеукраїнському семінарі
23.10.2012 Тедєєва О.С.
Державна екологічна інспекція України
171

№08962/08-36 №4-5/2/1-1
Лист
від 26.10.12 від 05.10.2012 Про погодження звільнення Новіка С.В.

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
172

№08805/08-46 №4313/01/24-12
Лист
від 22.10.12 від 19.10.2012 Про забезпечення житлом
воїнів-інтернаціоналістів

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

173

№08915/08-35 №4287/01/222-12
Лист
від 25.10.12 від 19.10.2012 Про ІІ Всеукраїнський форум ветеранів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
174

№08939/08-24 №346-01/13/5-12
Лист
від 26.10.12 від 22.10.2012 Про узгодження Поточних ІТНВПВ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Державне агентство земельних ресурсів України
175

№08827/08-36 №466-к
Лист
від 22.10.12 від 22.10.2012 Про покладання виконання обов`язків на
Гашенка І.А.
Національне агентство України з питань державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

176

Питання кадрової роботи та
державної служби

№08837/08-36 №107/0/96-04-12
Лист
від 23.10.12 від 22.10.2012 Про участь у навчанні за Тренінговою
програмою
Рада національної безпеки і оборони України
177

№08850/08-41 №2033/3-2-16

Лист

Правові питання

від 23.10.12

від 22.10.2012 Про надання інформації щодо виконання заходів
стосовно запобігання і протидії корупції
Фонд державного майна України
178

№08923/08-22 №10-27-15713
Лист
від 25.10.12 від 24.10.2012 Про надання кандидатури до складу конкурсної
комісії

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

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