Запорізька обласна державна адміністрація
Ф20-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 22.10.2012 по 26.10.2012

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Народні депутати України
1
№08-40/2962 від 23.10.2012 Про вирішення проблемних питань на території
колишньої 275 АБРБ

Питання
адміністративно-територіального
поділу

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Заявник
2
№08-26/2982

від 25.10.2012 Богачева Е.С.
Про ДНЗ "Івушка"

Інші кореспонденти
3
№08-26/2948 від 22.10.2012 Запорізьку районні організації профспілок
Про розгляд звернення
4
№08-27/2968 від 23.10.2012 Запорізький державний цирк
Про відвідання циркової вистави
5
№08-26/3000 від 26.10.2012 Програма "Подробности" телеканалу "ІНТЕР"
Про сюжет в єфірі 24.10.2012
Партії та громадські організації
6
№08-26/2983 від 25.10.2012 Центральний апарат Партії регіонів
Про розгляд звернення Богачевої Е.С. щодо ДНЗ
"Івушка"

Освіта і наука

Освіта і наука
Освіта і наука
Освіта і наука

Освіта і наука

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Кабінет Міністрів України
7
№08-22/2954 від 23.10.2012 Про стягнення автостанційного збору з осіб
пільгової категорії
8

№08-22/2935

Комісії при КМУ
9
№08-35/2961

від 25.10.2012 Про визначення належності дороги

від 23.10.2012 Про визнання гуманітарної допомоги

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
10
№08-23/2942 від 23.10.2012 Про сприяння у вирішенні питання щодо
розрахунків за форвардним біржовим контрактом
11
№08-23/2990 від 26.10.2012 Про вирішення питання ліквідації державного
підприємства
Міністерство закордонних справ
12
№08-33/2996 від 26.10.2012 Про Угоду з Урядом Воронезької області РФ

Міністерство оборони

Ринкові відносини і реформування
в АПК
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків

№
п/п
13

Адресат, номер, дата
№08-34/2987

Короткий зміст

від 25.10.2012 Про протокольне рішення наради від 10.210.2012
№ 1 на території колишньої 275 АБРБ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
14
№08-20/2992 від 26.10.2012 Про стан використання субвенції

Міністерство соціальної політики
15
№08-30/2944 від 22.10.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мають
підстави для усиновлення
16
№08-29/2963 від 23.10.2012 Про надання пропозиції щодо вдосконалення
організації оздоровлення та відпочинку дітей
17
№08-30/2977 від 24.10.2012 Про створення прийомної смім`ї

Тематика
Питання мобілізаційної та
оборонної роботи, робота митниць

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо
Питання усиновлення та дітей-сиріт

Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
та спорту
Питання усиновлення та дітей-сиріт

18

№08-30/2971

від 24.10.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт

Питання усиновлення та дітей-сиріт

19

№08-30/3004

від 26.10.2012 Про направлення анкет дітей-сиріт

Питання усиновлення та дітей-сиріт

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
20
№08-34/2975 від 24.10.2012 Про створення робочої групи, щодо придбання
житла інвалідам
Запорізький міськвиконком
21
№08-24/2945 від 22.10.2012 Про реалізацію програми здешевлення вартості
іпотечних кредитів

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
22
№08-37/2960

від 23.10.2012 Про нагородження

23

№08-26/2965

від 23.10.2012 Про створення комунальної установи

24

№08-45/2989

25

№08-21/2980

від 25.10.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
від 25.10.2012 Про створення Запорізького обласного
контактного центру

26

№08-45/2998

27

№08-37/2994

від 26.10.2012 Про пропозиції до порядку денного чергової сесії
обласної ради шостого скликання
від 26.10.2012 Про нагородження Котенко В.В.

28

№08-37/2993

від 26.10.2012 Про нагородження Юрченка В.В.

29

№08-20/3005

від 26.10.2012 Про надання проекту рішення

Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Освіта і наука
Питання організаційної роботи
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Питання організаційної роботи
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету,
ціноутворення, індексації,
виділення і використання коштів,
робота банків, оподаткування тощо

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
Запорізька дирекція ВАТ "Укртелеком"
30
№08-45/2976 від 24.10.2012 Про селекторну нараду 31.10.2012

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
2

№
п/п
31

Адресат, номер, дата
№08-23/2972

Короткий зміст

від 24.10.2012 Про проведення республіканської селекторної
наради

Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ
32
№08-23/2941 від 22.10.2012 Про надання інформації щодо собівартості хліба
Редакції газет
33
№08-36/3002

від 26.10.2012 Про розміщення оголошення

Тематика
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Питання кадрової роботи та
державної служби

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
Волинська ОДА
34
№08-27/2953

від 23.10.2012 Про проведення ІІІ Всеукраїнського козацького
фестивалю "Покрова на Хортиці"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Івано-Франківська ОДА
35
№08-27/2985 від 25.10.2012 Про проведення ІІІ Всеукраїнського козацького
фнстивалю "Покрова на Хортиці"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
36

№08-35/2949

від 22.10.2012 Про організацію- нарад зустрічей із
роботодавцями

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Про виконання доручень за підсумками обласної
Ринкові відносини і реформування
селекторної наради
в АПК
Про споживчі ціни на продукти харчування
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Про надання інформації щодо стану реалізації
Промисловість,
проектів цільових екологічних (зелених) інвестиції паливно-енергетичний комплекс,
(ТЕРМІНОВО)
транспорт і зв'язок
Про надання пропозиції щодо вдосконалення
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
організації оздоровлення та відпочинку дітей
та спорту
Про надання інформації щодо використання для
Капітальне будівництво, ЖКГ,
проектування об`єктів будівництва
містобудування та архітектура
архітектурно-планувального завдання у якості
вихідних даних для проектування
Про координацію дій під час проведення виборів Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Про заходи щодо боротьби з карантинними
Ринкові відносини і реформування
бор"янами
в АПК
Про рівномірне забезпечення населення
Промисловість,
скрапленим газом
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Про споживання ціни на продукти харчування
Ринкові відносини і реформування
в АПК
Про організацію вручення державних нагород
Питання нагород, присвоєння
звань, Державних премій

37

№08-23/2936

від 22.10.2012

38

№08-23/2938

від 22.10.2012

39

№08-22/2955

від 23.10.2012

40

№08-29/2964

від 23.10.2012

41

№08-24/2957

від 23.10.2012

42

№08-34/2974

від 24.10.2012

43

№08-23/2988

від 25.10.2012

44

№08-32/3003

від 26.10.2012

45

№08-23/3001

від 26.10.2012

46

№08-37/2995

від 26.10.2012

Василівська райдержадміністрація
47
№08-24/2956 від 23.10.2012 Про надання інформації щодо житлового будинку
по вул. Зеленій 11а в смт. Кам`яне Вільнянського
р-ну
Вільнянська райдержадміністрація
48
№08-35/2950 від 22.10.2012 Про погашення боргів із заробітної плати

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
3

№
п/п
49

№08-21/2973

від 22.10.2012 Про упорядкування обліку юридичних осіб

50

№08-50/2981

від 25.10.2012 Про порушення виконавської дисципліни

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Жовтнева райадміністрація
51
№08-35/2991 від 26.10.2012 Про стан погашення заборгованості перед
Пенсійним фондом України
Михайлівська райдержадміністрація
52
№08-23/2958 від 23.10.2012 Про підвищення ціни на хліб

Тематика
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна
Питання організаційної роботи

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати
Ринкові відносини і реформування
в АПК

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
Головне управління юстиції
53
№08-35/2947 від 22.10.2012 Про погашення заборгованості з заробітної плати
ВАТ " Вуглецевий композит"
54

№08-35/2940

від 22.10.2012 Про підготовку матеріалів до засідання обласної
комісії

Державна податкова адміністрація
55
№08-20/2951 від 22.10.2012 Про відшкодування ПДВ

56

№08-20/2997

від 26.10.2012 Про порядок оплати праці голів фермерських
господарств

Управління у справах захисту прав споживачів
57
№08-45/2977 від 24.10.2012 Про надання роз`яснень

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

УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
58

№08-34/2973

від 24.10.2012 Про координацію дій під час проведення виборів

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
59
№08-35/2946 від 22.10.2012 Про погашення заборгованості із заробітної плати
ПП "Граніт-Запоріжжя"

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Державне агентство екологічних інвестицій України
60
№08-32/2978 від 24.10.2012 Про проекти цільових екологічних (зелених)
інвестицій
Національна комісія регулювання електроенергетики України
61
№08-22/2967 від 23.10.2012 Про урочисте відкриття першого комплексу
сонячної електроенергії в Запорізькій області

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього
природного середовища
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
4

№
п/п

Адресат, номер, дата

Короткий зміст

Пенсійний фонд України
62
№08-36/2966 від 23.10.2012 Про погодження призначення

Тематика

Питання кадрової роботи та
державної служби

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

5

