Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 05.11.12 по 09.11.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Верховна Рада України
1

№09193/08-01 №5406-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо виконання угод про розподіл
продукції

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

2

№09194/08-01 №5298-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про ратифікацію Угоди між КМУ та Урядом
ФРН про фінансове співробітництво
(асигнування 2006 і 2007 року), проект
"Підвищення ефективності передачі
електроенергії (модернізація підстанцій)"

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

3

№09195/08-01 №5302-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до статті 16 Бюджетного
кодексу України

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

4

№09196/08-01 №5312-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.11.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо відміни реєстрації декларації про
відповідність

Питання організаційної роботи

5

№09197/08-01 №5316-VI
Закон України
Питання організаційної роботи
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо виготовлення документів та
бланків документів суворого обліку або звітності

6

№09198/08-01 №5391-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення зміни до статті 15 Закону України
"Про Представництво Президента України в
Автономній Республіці Крим"

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

7

№09200/08-01 №5395-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення процедури
відведення земельних ділянок та зміни їх
цільового призначення

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

8

№09201/08-01 №5397- VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
насіння і садивний матеріал"

Ринкові відносини і реформування в
АПК

9

№09202/08-01 №5400- VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо державного регулювання у сфері
комунальних послуг

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№
п/п
10

Адресат
номер, дата

№09203/08-01 №5402- VI
від 05.11.12

11

13

Закон України

Закон України

Тематика
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

від 02.11.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
державне регулювання діяльності у сфері
трансферу технологій"

№09206/08-01 №5409-VI
від 05.11.12

Закон України

від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо виконання господарських
зобов`язань

№09205/08-01 №5407-VI
від 05.11.12

Вид документа
короткий зміст

від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення механізму
правового регулювання
та посилення відповідальності у сфері
поводження з відходами

№09204/08-01 №5405-VI
від 05.11.12

12

Номер, дата
адресата

Закон України

від 02.10.2012 Про внесення змін до Закону України "Про
Уповноваженого ВРУ з прав людини" щодо
національного превентивного механізму

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

14

№09207/08-01 №5410-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо необхідності обов`язкового надання
витягів та виписок з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

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

15

№09208/08-01 №5411-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення функціонування
системи гарантування вкладів фізичних осіб

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

16

№09209/08-01 №5412- VI

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

від 05.11.12

Закон України

від 02.10.2012 Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо врегулювання окремих питань
оподаткування

17

№09210/08-01 №5413-VI
Закон України
від 05.11.12 від 02.10.2012 Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення оподаткування при
відчуженні транспортних засобів

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

18

№09211/08-01 №5428-VI
Закон України
від 05.11.12 від 16.10.2012 Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України

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

19

№09337/08-01 №5472-VI
Закон України
від 08.11.12 від 06.11.2012 Про звернення ЦВК з приводу виборів НДУ в
одномандатних виборчих округах №№ 94, 132,
194, 197 і 223

Питання виборів та референдумів

2

№
п/п
20

Адресат
номер, дата

№09338/08-01 №5466-VI
від 08.11.12

21

23

Закон України

Закон України

від 16.10.2012 Про прийняття Поправок до Угоди про
збереження китоподібних Чорного моря,
Середземного моря прилеглої акваторії
Атлантичного океану

№09341/08-01 №5434-VI
від 08.11.12

Постанова

від 16.10.2012 Про ратифікацію Протоколу про стале
управління лісами до Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат

№09340/08-01 №5433-VI
від 08.11.12

Вид документа
короткий зміст

Тематика
Питання виборів та референдумів

від 06.11.2012 Про деякі заходи щодо з`ясування стану
додержання виборчого законодавства в окремих
одномандатних виборчих округах під час
проведення чергових виборів до ВРУ

№09339/08-01 №5432-VI
від 08.11.12

22

Номер, дата
адресата

Закон України

від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди про співробітництво
держав- учасниць Співдружності Незалежних
Держав у боротьбі з торгівлею людьми,
органами й тканинами людини

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

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

24

№09342/08-01 №5435-VI
Закон України
від 08.11.12 від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Держави Катар
про повітряне сполучення

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

25

№09343/08-01 №5437-VI
Закон України
від 08.11.12 від 16.10.2012 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки
Білорусь про внесення змін і доповнень до
Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Білорусь про трудову діяльність та
соціальний захист громадян та Республіки
Білорусь, які працюють за межами своїх держав

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

26

№09344/08-01 №5438-VI
Закон України
від 08.11.12 від 16.10.2012 Про приєднання України до Протоколу до
Конвенції про договір міжнародного
автомобільного перевезення вантажів (КДПВ)

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

27

№09345/08-01 №5439-VI
Закон України
від 08.11.12 від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Республіки Сербія
про міжнародні автомобільні перевезення
пасажирів і вантажів

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

28

№09346/08-01 №5440-VI
Закон України
від 08.11.12 від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну
листами) між Урядом України та Організацією
економічного співробітництва та розвитку щодо
участі в роботі Комітету зі Сталі

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

3

№
п/п
29

Адресат
номер, дата

№09347/08-01 №5442-VI
від 08.11.12

30

32

33

34

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

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

Закон України

Закон України

від 16.10.2012 Про державну підтримку розвитку індустрії
програмної продукції

№09351/08-01 №5455-VI
від 08.11.12

Закон України

Тематика

Питання зовнішньо-економічної
від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
Урядом України та Урядом Чорногорії
зв'язків

№09350/08-01 №5450-VI
від 08.11.12

Закон України

від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Турецької
Республіки про співробітництво в галузі
карантину та захисту рослин

№09349/08-01 №5445-VI
від 08.11.12

Вид документа
короткий зміст

від 16.10.2012 Про ратифікацію Угоди про внесення змін №11
до Угоди про грант №006 (Проект ядерної
безпеки Чорнобильської АЕС) між
Європейським банком реконструкції та розвитку
як Розпорядником коштів, наданих згідно з
Грантом з Рахунку ядерної безпеки, та
Кабінетом Міністрів України та Державним
спеціалізованим підприємством "Чорнобильська
АЕС"

№09348/08-01 №5443-VI
від 08.11.12

31

Номер, дата
адресата

Закон України

від 16.10.2012 Про внесення змін до статті 8 Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов`язкове державне соціальне
страхування"

№09352/08-01 №5458-VI

Закон України

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

від 08.11.12

від 16.10.2012 Про внесення змін до деяких законів України
щодо визначення сторін колективних
переговорів
Комісії Верховної Ради України
35

№09199/08-01 №5394- VI

Закон України

від 05.11.12

від 02.10.2012 Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо дерегуляції господарської
діяльності з проведення робіт із землеустрою та
землеоціночних робіт
Народні депутати України
36

№09213/08-10 №04-04/5-975
від 05.11.12

37

№09214/08-10 №413
від 05.11.12

38

Депутатське звернення

від 02.11.2012 НДУ СИМОНЕНКО П.М.
Про звернення Волконського І.В. щодо
продовження автобусного маршруту № 101
Депутатське звернення

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

Охорона здоров'я

від 02.11.2012 НДУ СУХИЙ Я.М.
Про звернення головного врача ЦП Жовтневого
району щодо придбання медичного обладнання

№09275/08-10 №232/89
Депутатське звернення
від 06.11.12 від 22.10.2012 НДУ ЯНУКОВИЧ В.В
Про звернення Волконського І.В. щодо
продовження автобусного маршруту № 101,
водопостачання сел. Кушугум та інших питань

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

4

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ
Закордонні організації та фірми
39

№09314/08-33 №01-01/105
Лист
від 08.11.12 від 30.10.2012 ІВЕС
Про участь у Міжнародному форумі 03.12.2012

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

Заявник
40

№09283/08-32 №б/н
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 06.11.12 від 06.11.2012 КОЗЛОВ Д.М.
середовища
Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Інші кореспонденти
41

№09215/08-10 №988
Депутатське звернення
від 05.11.12 від 01.11.2012 ДЕПУТАТ ВР АР КРИМ КУЖЕЛЬ О.В.
Про звернення Картелян О.В. щодо виплати
державної допомоги

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

42

№09228/08-29 №1029
Лист
від 06.11.12 від 29.10.2012 ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
Про проведення семінару тренерів з плавання

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

43

№09230/08-22 №НЗ-1-09/446
Лист
від 06.11.12 від 31.10.2012 ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Про використання вагонів на під`їзній колії
ДТЕК Запорізька ТЕС

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

44

№09241/08-27 №56-54/21
Лист
від 06.11.12 від 29.10.2012 ФЕСТИВАЛЬ ПАТРІОТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
"ЧЕРВОНА КАЛИНА"
Про співробітництво

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

45

№09244/08-27 №б/н
Лист
Культура, туризм, засоби масової
від 06.11.12 від 16.10.2012 НАЦІОНАЛЬНА ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА інформації та архівної справи
СПІЛКА АСОЦІАЦІЇ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу "Різдвяний Зорепад-2012"

46

№09255/08-23 №25/12
від 06.11.12

47

Лист

від 29.10.2012 СПІЛКА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ
Про проведення конференції

№09310/08-24 №ВЗ/1-56
Лист
від 07.11.12 від 06.11.2012 БАСЕЙНОВА РАДА РІЧКИ ДНІПРО
НАРАДА 22.11.2012
Про участь у нараді

Ринкові відносини і реформування в
АПК

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Суди
48

№09289/08-43 №0870/6434/12(91 Лист
від 07.11.12 від 03.10.2012 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
Про апеляційну скаргу Бедлецького Г.В.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Кабінет Міністрів України
5

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

49

№09176/08-09 №44400/0/1-12
Доручення
від 05.11.12 від 02.11.2012 (В.Хорошковський) Про надання інформації
щодо виконання п.9.1 протоколу засідання КМУ
від 17.10.2012 № 80

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

50

№09177/08-09 №44431/0/1-12
Доручення
від 07.11.12 від 02.11.2012 (Ю.Анісратенко) Про надання інформації щодо
стану фінансування і освоєння коштів
державного фонду регіонального розвитку

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

51

№09178/08-09 №30727/71/1-12
Доручення
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 05.11.12 від 01.11.2012 (В.Хорошковський) Про виконання п. 10
доручення Президента України від 23.07.2012 № транспорт і зв'язок
1-1/1897

52

№09179/08-09 №43725/1/1-12
Доручення
від 05.11.12 від 01.11.2012 (Ю.Аністратенко) Про соціальний захист осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

53

№09180/08-16 №13485/0/2-12
Лист
від 05.11.12 від 01.11.2012 (Ю.Аністратенко) Про виділення адміністрації
Приазовського національного природного парку
відповідних приміщень

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

54

№09181/08-09 №43664/1/1-12
Доручення
від 05.11.12 від 02.11.2012 (М.Азаров) Про поводження з відходами

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

55

№09182/08-09 №42025/1/1-12
Доручення
від 05.11.12 від 03.11.2012 (В.Хорошковський) Про фінансове забезпечення
місцевих держадміністрацій

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

56

№09183/08-09 №58922/46/1-11
Доручення
від 05.11.12 від 03.11.2012 (В.Хорошковський) Про ситуацію щодо
території військового містечка № 6 Міноборони

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

57

№09184/08-09 №21862/57/1-12
Доручення
від 05.11.12 від 03.11.2012 (В.Хорошковський) Про ремонт покрівлі Музею
запорізького козацтва Національного
заповідника "Хортиця"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

58

№09185/08-03 №998
Постанова
Питання мобілізаційної та оборонної
від 05.11.12 від 31.10.2012 Деякі питання здійснення повної компенсації за роботи, робота митниць
майно, примусово відчужене в умовах правового
режиму воєнного чи надзвичайного стану

59

№09186/08-03 №1000
Постанова
від 05.11.12 від 31.10.2012 Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для часткового відшкодування суб`єктам
господарювання вартості будівництва та
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів
та підприємств з виробництва комбікормів

Ринкові відносини і реформування в
АПК

6

№
п/п
60

Адресат
номер, дата

№09187/08-03 №1003
від 05.11.12

61

63

Постанова

Постанова

Тематика
Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання організаційної роботи

від 31.10.2012 Про внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р.
№606

№09190/08-03 №1008
від 05.11.12

Постанова

від 31.10.2012 Про внесення зміни до пункту 5 Порядку
затвердження проектів будівництва і проведення
їх експертизи

№09189/08-03 №1007
від 05.11.12

Вид документа
короткий зміст

від 31.10.2012 Про затвердження Порядку відшкодування
майнової шкоди (збитків), завданої особам
внаслідок запровадження карантину
(карантинних обмежень) тварин або у зв`язку з
проведенням процедур і робіт щодо ліквідації
особливо небезпечних (карантинних) хвороб

№09188/08-03 №1005
від 05.11.12

62

Номер, дата
адресата

Постанова

від 15.10.2012 Про затвердження Програми сприяння
зайнятості населення та стимулювання
створення нових робочих місць на період до
2017 року

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

64

№09191/08-03 №837-р
Розпорядження
від 05.11.12 від 31.10.2012 Про внесення змін до плану заходів щодо
реалізації Концепції реформування системи
управління автомобільними дорогами
загального користування та визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження КМУ від
04.02.2009 № 125

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

65

№09192/08-03 №844-р
Розпорядження
від 05.11.12 від 31.10.2012 Про підписання Додаткової угоди (у формі
обміну листами) між Урядом України та
Європейським Союзом, представленим
Європейською Комісією, до Угоди про
фінансування Спільної операційної програми "
Басейн Чорного моря 2007-2013 роки"

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

66

№09218/08-16 №41-9/2
Лист
від 05.11.12 від 02.11.2012 (Н.Фалєєва) Про форму звітності щодо стану
роботи зі зверненнями громадян

Питання організаційної роботи

67

№09251/08-03 №851-р
Розпорядження
від 06.11.12 від 08.08.2012 Про затвердження плану заходів щодо
підвищення рівня безпеки дорожнього руху

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

68

№09252/08-09 №43514/1/1-12
Доручення
від 06.11.12 від 05.11.2012 (В.Хорошковський) Про виконання функцій з
оформлення паспорта громадянина України та
реєстрації місця проживання фізичних осіб

Правові питання

69

№09294/08-03 №854-р
Розпорядження
від 07.11.12 від 17.10.2012 Про передачу цілісного майнового комплексу
ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у
власність територіальної громади м. Запоріжжя
та внесення зміни до розпорядження КМУ від
05.03.2008 № 506

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

7

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

70

№09295/08-09 №42550/1/1-12
Доручення
від 07.11.12 від 05.11.2012 (В.Хорошковський) Про посилення контролю
щодо дотримання законодавства у сфері
здійснення операцій з металобрухтом

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

71

№09332/08-04 №ВП 84
Витяг з протоколу
від 08.11.12 від 31.10.2012 (М.Азаров) 7. Інформація про стан та
подальший розвиток дитячо-юнацького і
резервного спорту

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

72

№09333/08-09 №1330/149/1-11
Доручення
від 08.11.12 від 06.11.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо
виконання підпункту 4 пункту 5 частини ІІ
Протоколу від 11.01.2011 № 1-1/30 за
результатами засідання Громадської
гуманітарної ради 22.12.2010

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

73

№09334/08-09 №7906/65/1-11
Доручення
від 08.11.12 від 05.11.2012 (В.Хорошковський) Про виконання заходів з
питань підготовки та проведення інвестиційного
форуму "Інвестиційний потенціал України" в
регіоні Кансай (м.Осака, Японія)

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

74

№09335/08-09 №43956/1/1-12

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

від 08.11.12

75

76

від 06.11.2012 (С.Тігіпко) Про вирішення актуальних проблем
для забезпечення рівних прав і можливостей
осіб з інвалідністю на фізичну культуру і спорт

№09336/08-16 №11757/1/2-12
від 08.11.12

Питання діяльності об'єднань
громадян, політичних блоків, партій
від 06.11.2012 (Ю.Авксентьєв) Про надання орієнтовних
планів проведення консультацій з громадськістю та рухів
органів виконавчої влади

№09361/08-09 №44640/0/1-12
від 08.11.12

Доручення

Лист

Доручення

від 06.11.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо
стану фінансування та освоєння коштів
держбюджету, передбаченими бюджетною
програмою 3511090

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

77

№09363/08-04 №ВП 86
Витяг з протоколу
від 09.11.12 від 07.11.2012 (М.Азаров) 6. Рішення з окремих питань щодо
вирішення проблемних питань , пов`язаних з
реалізацією проектів цільових екологічних
(зелених) інвестицій

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

78

№09364/08-09 №
Доручення
від 09.11.12 від 09.11.2012 (М.Азаров) За результатами зустрічі
Прем`єр-міністра України з ветеранами і
активістами студентських законів 22.10.2012

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

79

№09365/08-09 №44395/1/1-12
Доручення
від 09.11.12 від 08.11.2012 (М.Азаров) Про стан додержання законодавства
щодо соціального захисту дітей
КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К

Питання усиновлення та дітей-сиріт

НАК "Нафтогаз України"
80

№09223/08-22 №26-6103/1.2-12
Лист
від 05.11.12 від 30.10.2012 Про розрахунки за спожитий природний газ

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
81

№09225/08-33 №4022-05/40768-0 Лист
від 05.11.12 від 30.10.2012 Про надання кандидатури до Комітету

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

82

№09226/08-31 №3053-08/40610-0 Лист
від 05.11.12 від 29.10.2012 Про надання інформації щодо встановлення
квоти імміграції на 2013 рік

Питання релігії та національностей

83

№09238/08-21 №3622-04/40954-0 Лист
від 06.11.12 від 31.10.2012 Про питання дозвільної системи у сфері
господарської діяльності

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

84

№09265/08-33 №4502-04/40773-0 Лист
від 06.11.12 від 30.10.2012 Про поглиблення українсько-таджицького
співробітництва

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

85

№09267/08-33 №3911-05/40478-0 Лист
від 06.11.12 від 26.10.2012 Про погодження проекту постанови КМУ "Про
затвердження Порядку державної реєстрації
(переєстрації) іноземних інвестицій та її
анулювання"
Міністерство закордонних справ

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

86

№09219/08-33 №202/17-596-3956 Лист
від 05.11.12 від 01.11.2012 Про припинення повноважень почесного
консула

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

87

№09301/08-33 №51/16-248-5226
Лист
від 07.11.12 від 06.11.2012 Про підготовку плану проведення презентацій
економіки регіонів

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

88

№09366/08-33 №202/17-149-4021

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

від 09.11.12

Лист

від 07.11.2012 Про започаткування Почесного консульства
Туреччини в м. Харків

Міністерство культури
№09257/08-27 №902/9/15-12
Лист
від 06.11.12 від 19.10.2012 Про підтримку закладів кіномережі і
кіновідеопрокату
Міністерство надзвичайних ситуацій
89

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

90

№09273/08-34 №03-10531/162
Лист
від 06.11.12 від 01.11.2012 Про надання пропозицій до алгоритму рішення
на оповіщення на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

91

№09280/08-34 №02-10399/161
Лист
від 06.11.12 від 26.10.2012 Про проведення командно-штабного навчання
27-29.11.2012

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

92

№09288/08-34 №02-10477/161
Лист
від 07.11.12 від 30.10.2012 Про продовження терміну проведення
інвентаризації захисних споруд ЦЗ (ЦО)

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
9

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
93

№09240/08-26 №1/9-801
Лист
від 06.11.12 від 02.11.2012 Про технічне обслуговування шкільних
автобусів, ремонту доріг, обладнання зупинок та
встановлення відповідних дорожніх знаків

Освіта і наука

94

№09260/08-26 №1/9-774
Лист
від 06.11.12 від 23.10.2012 Про зміни у сфері ліцензування та акредитації

Освіта і наука

Міністерство охорони здоров'я
95

№09222/08-28 №18.7603/13-04
Лист
від 05.11.12 від 02.11.2012 Про часткове відшкодування вартості
лікарських засобів

Охорона здоров'я

96

№09224/08-24 №8/20-1230-12
Лист
від 05.11.12 від 01.11.2012 Про погашення заборгованості з різниці в
тарифах

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

97

№09264/08-28 №10.03.67/3093/17 Лист
від 06.11.12 від 02.11.2012 Про надання переліку інвестиційних проектів

Охорона здоров'я

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
98

№09271/08-24 №7/14-17859
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 НАРАДА 08.11.2012
Про участь у нараді

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

99

№09276/08-24 №7/17-17887
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 Про надання пропозицій щодо удосконалення
програми здешевлення вартості іпотечних
кредитів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

№09331/08-22 №7/5-18039
Лист
від 08.11.12 від 07.11.2012 НАРАДА 09.11.2012
Про участь у нараді
Міністерство соціальної політики
100

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

101

№09235/08-35 №618/0/15-12/19
Лист
від 06.11.12 від 29.10.2012 Про забезпечення на об`єктах фізичного
оточення знаків доступності для осіб з
інвалідністю

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

102

№09236/08-29 №597/0/15-12/57
Лист
від 06.11.12 від 22.10.2012 Про статистичний звіт щодо попередження
насильства в сім`ї за 9 місяців 2012 року

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

103

№09237/08-29 №11675/0/14-12/5
Лист
Питання сім'ї, жінок, дітей, молоді
від 06.11.12 від 31.10.2012 Про атестацію дитячих закладів оздоровлення та та спорту
відпочинку комунальної та приватної форм
власності

104

№09269/08-29 №621/0/15-12/56
Лист
від 06.11.12 від 29.10.2012 СЕМІНАР-НАРАДА 10-11.11.2012
Про участь у семінарі-нараді

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

105

№09270/08-29 №622/0/15-12/56
Лист
від 06.11.12 від 30.10.2012 Про надання пропозицій до норм харчування

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

Міністерство фінансів
10

№
п/п
106

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№09291/08-20 №31-05020-14-21/
Лист
від 07.11.12 від 06.11.2012 Про кошти, що передаються до державного
бюджету з місцевих бюджетів

Тематика

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
107

№09286/08-22 №02-6291/27
Лист
від 07.11.12 від 01.11.2012 Про включення міської автобусної зупинки м.
Бердянськ до паспорту приміського внутрішньо
обласного маршруту

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

108

№09313/08-22 №03-6384/33
Лист
від 08.11.12 від 07.11.2012 Про надання лімітів газу

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

Вільнянський міськвиконком
109

№09375/08-22 №04-05/1192
Лист
від 09.11.12 від 02.11.2012 Про рух маршрутного автобусу № 5

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

Запорізький міськвиконком
110

№09227/08-37 №01-16/03253
Лист
від 06.11.12 від 01.11.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Мартиненко В.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

111

№09243/08-37 №8873/01
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ПО ЛЕНІНСЬКОМУ РАЙОНУ
Про нагородження Манідіної Л.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

112

№09328/08-22 №08-24/03296
Лист
від 08.11.12 від 06.11.2012 Про тариф на перевезення

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

МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Запорізька міська рада
113

№09247/08-32 №04-19/03286
Лист
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 06.11.12 від 05.11.2012 Про стан розгляду проектів цільових
екологічних інвестицій в сфері охорони здоров`я середовища

114

№09248/08-23 №11-25/03277

від 05.11.2012 Про ціни на хлібобулочну продукцію

Ринкові відносини і реформування в
АПК

115

№09250/08-23 №17935/11-25
Лист
від 06.11.12 від 02.11.2012 Про ціни на хлібобулочну продукцію

Ринкові відносини і реформування в
АПК

116

№09253/08-23 №11-25/03269
Лист
від 06.11.12 від 02.11.2012 Про ціни на хлібобулочну продукцію

Ринкові відносини і реформування в
АПК

від 06.11.12

117

Лист

№09254/08-35 №04-36/03278
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 Про розробку та затвердження положення про
комісії з питань легалізації зайнятості та
заробітної плати
ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Депутати Запорізької обласної ради
11

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

118

№09324/08-10 №б/н
Депутатське звернення
від 08.11.12 від 08.11.2012 ДОР САВЧЕНКО М.В. (Шишка І.В.)
Про звернення Дмитрик А.С. щодо надання
допомоги в лікуванні доньки
Обласна рада
119

№09272/08-17 №4168/01-17
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 Про надання інформації щодо використання
бюджетних коштів

Тематика

Охорона здоров'я

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

ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ
ВАТ "Запоріжгаз"
120

№09302/08-22 №13/7058
Лист
від 07.11.12 від 07.11.2012 Про проведення наради щодо газопостачання

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

Галузеві обкоми профспілок
№09355/08-24 №294
Лист
від 08.11.12 від 08.11.2012 ОБКОМ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ЖКГ
Про ситуацію в КП "Облводоканал"
Запорізька АЕС
121

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

122

№09373/08-37 №03-49.2/28317
Лист
від 09.11.12 від 07.11.2012 Про присвоєння звання Герой України Тищенку
В.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

123

№09374/08-28 №01/1/28369
Лист
від 09.11.12 від 07.11.2012 Про виділення автомобілій швидкої допомоги

Охорона здоров'я

Запорізька дирекція залізничних перевезень
124

№09327/08-37 №ДН-3-149
Лист
від 08.11.12 від 26.10.2012 Про нагородження Кошолапа В.Є. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
125

№09383/08-37 №11-36-423
Лист
від 09.11.12 від 09.11.2012 Про нагородження колективу відділення
поштового зв`язку № 5
Запорізька міжрайонна екологічна прокуратура

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№09217/08-41 №60-2444вих-12
Лист
від 05.11.12 від 05.11.2012 Про надання інформації щодо використання
бюджетних коштів
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

Правові питання

126

127

№09233/08-22 №34
Лист
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 06.11.12 від 05.11.2012 ТОВ "АВТОТРЕЙД ХХІ"
Про погодження паспорту автобусного маршруту транспорт і зв'язок
на перевезення пасажирів

128

№09234/08-22 №32
Лист
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
від 06.11.12 від 05.11.2012 ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про погодження паспорту автобусного маршруту транспорт і зв'язок
на перевезення пасажирів

129

№09242/08-22 №06/469
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 ТОВ "ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ"
Про обсяги скрапленого газу

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
12

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

130

№09246/08-22 №б/н
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 ФОП ШАПКА О.І.
Про надання дозволу на обслуговування
автобусного маршруту

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

131

№09249/08-23 №1057
Лист
від 06.11.12 від 01.11.2012 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №3"
Про ціни на хлібобулочну продукцію

Ринкові відносини і реформування в
АПК

132

№09259/08-35 №119
Лист
від 06.11.12 від 01.11.2012 ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО №2 УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ"
Про вирішення конфліктної ситуації

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

133

№09282/08-22 №26-9-П-171
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 ПАТ "СМЕП "СИМВОЛ"
Про виділення коштів

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

134

№09319/08-22 №54

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

від 08.11.12
135

136

Лист

від 08.11.2012 ТОВ "АТП "ТРАНСПОРТНИК"
Про затвердження паспортів маршрутів

№09323/08-22 №34
від 08.11.12

Лист

від 08.11.2012 ТОВ "ПРОФТАКСІ-І"
Про затвердження паспорту маршруту

№09322/08-22 №34
від 08.11.12

137

від 08.11.2012 ТОВ "ТАКСОМОТОРНА КОМПАНІЯ"
Про затвердження паспортів маршрутів

№09320/08-22 №63
від 08.11.12

Лист

Лист

від 07.11.2012 ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про затвердження паспортів маршрутів

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

138

№09354/08-37 №03/4481
Лист
від 08.11.12 від 08.11.2012 ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНА
СИСТЕМА
Про нагородження Шатковського А.Й. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

139

№09376/08-32 №131
Лист
від 09.11.12 від 07.11.2012 ТОВ "РОЗАГРОПРОДУКТ"
Про надання відповіді на звернення до
Розівської райдержадміністрації

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

140

№09377/08-32 №34
Лист
від 09.11.12 від 17.10.2012 ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "АКОНІТ"
Про затвердження проекту землеустрою
Інші кореспонденти
141

№09256/08-28 №01-13-361
Лист
від 06.11.12 від 01.11.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
Про посилення соціально-економічного захисту
працівників охорони здоров`я

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Охорона здоров'я

13

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

142

№09261/08-20 №9998
Лист
від 06.11.12 від 26.10.2012 Про виділення коштів

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

143

№09278/08-20 №145-368
Лист
від 06.11.12 від 27.09.2012 НТЦ ПАС НАН УКРАЇНИ
Про виділення коштів

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

144

№09285/08-24 №18
Лист
від 07.11.12 від 05.11.2012 ОСББ "ЛІДЕР ЗАПОРІЖЖЯ"
Про модернізацію та капітальний ремонт ліфтів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

145

№09298/08-22 №б/н
Лист
від 07.11.12 від 07.11.2012 ФОП ГОНЧАРОВ В.М.
Про затвердження паспорту маршруту

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

146

№09299/08-22 №б/н
Лист
від 07.11.12 від 07.11.2012 ФОПНАЛЮШНИЙ І.О.
Про затвердження паспортів маршрутів

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

147

№09303/08-23 №152

Ринкові відносини і реформування в
АПК

від 07.11.12

148

№09307/08-36 №00301
від 07.11.12

149

150

Лист

від 06.11.2012 ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ
Про погодження кадрового резерву

№09317/08-22 №67
від 08.11.12

Лист

від 06.11.2012 АГРАРНА БІРЖА, РЕГІОНАЛЬНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
Про проведення реверсних аукціонів

Лист

від 08.11.2012 ФОП ГУБКО
Про затвердження паспорту маршруту

№09318/08-22 №29
Лист
від 08.11.12 від 08.11.2012 ПП "ТРАНСАГРО"
Про затвердження паспортів маршрутів

№09321/08-22 №26
Лист
від 08.11.12 від 08.11.2012 ФОП КОСАРЕВ
Про затвердження паспорту маршруту
Інші транспортні організації

Питання кадрової роботи та
державної служби

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

151

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

152

№09293/08-22 №12-3-17А-514
Лист
від 07.11.12 від 02.11.2012 ДП БЕРДЯНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ
Про вантажі, що знаходяться на зберіганні
понад установлені терміни
Науково-дослідні, проектні інститути та організації

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

№09281/08-36 №624
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЖДІПРОВОДГОСП"
Про погодження кадрового резерву
Облпрокуратура

Питання кадрової роботи та
державної служби

153

14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

154

№09221/08-41 №08-154ВИХ-12
Подання
від 05.11.12 від 31.10.2012 Про усунення порушень вимог Закону України
"Про професійно-технічну освіту". причин та
умов, що їм сприяють
Облсанепідстанція
155

№09245/08-26 №05-13/3159
Лист
від 06.11.12 від 10.10.2012 Про готовність навчально-виховних закладів
області до роботи в осінньо-зимовий період

156

№09258/08-28 №207
Лист
від 06.11.12 від 12.10.2012 Про зміни та доповнення до обласної Програми
"Захисту населення Запорізької області від
впливу іонізуючого випромінювання на
2011-2015 роки"
ОСПП "Потенціал"
157

№09330/08-36 №170-р
від 08.11.12

Лист

від 07.11.2012 Про призначення Погрібняка М.А.

Тематика

Правові питання

Освіта і наука

Охорона здоров'я

Питання кадрової роботи та
державної служби

Партії та громадські об'єднання
158

№09212/08-36 №0211/2012
Лист
від 05.11.12 від 02.11.2012 АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ТОВАРИСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТ
Про збереження відділу у справах
національності та релігій

Питання кадрової роботи та
державної служби

159

№09312/08-29 №153
Лист
від 08.11.12 від 07.11.2012 ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ "СПАС"
ВІДКРИТТЯ ЗМАГАНЬ 10.11.2012
Про участь у відкритті

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

160

№09360/08-20 №24
Лист
від 08.11.12 від 01.11.2012 ГО "СПІЛКА ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ, ВІЙНИ
ТА ПРАЦІ ЗАВОДСЬКОГО Р-НУ
М.ЗАПОРІЖЖЯ"
Про надання спонсорської допомоги

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

№09378/08-34 №б/н
Лист
від 09.11.12 від 09.11.2012 ВГО ЗОО "ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ"ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ ЧОРНОБИЛЯ"
Про співробітництво
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ
161

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Львівська ОДА
№09220/08-19 №5/7-9161/0/2-12/
Лист
від 05.11.12 від 31.10.2012 Про узгодження позицій з питання подолання
депресивності міст обласного значення
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
162

Питання соціально-економічного
розвитку

Адміністрація Президента України
163

№09362/08-15 №03-01/2993
Лист
від 09.11.12 від 08.11.2012 (І.Акімова) Про Протокольне рішення за
результатами наради щодо стану виконання
завдань на 2012 рік для не пілотних регіонів та
пріоритетів реформи медичного обслуговування
на 2013 рік у рамках Комітету з економічних
реформ

Охорона здоров'я

15

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Президент України
164

№09296/08-02 №628/2012
Указ
від 07.11.12 від 03.11.2012 Про відзначення державними нагородами
України працівників соціальної сфери

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№09297/08-02 №629/2012
Указ
від 07.11.12 від 03.11.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня залізничника
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

165

Бердянська райдержадміністрація
166

№09287/08-36 №1229/01
Лист
від 07.11.12 від 05.11.2012 Про погодження звільнення Дехтяря С.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Василівська райдержадміністрація
167

№09379/08-20 №01-21/1762
Лист
від 09.11.12 від 08.11.2012 Про перерозподіл коштів

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

Веселівська райдержадміністрація
168

№09379/08-37 №3017/01-01-31
Лист
від 09.11.12 від 02.11.2012 Про нагородження Камілової О.К. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Вільнянська райдержадміністрація
169

№09357/08-36 №01-20/2741
Лист
від 08.11.12 від 06.11.2012 Про погодження призначення Щеглової О.М.

170

№09371/08-23 №01-08/2767
Лист
від 09.11.12 від 08.11.2012 Про знешкодження безхазяйних заборонених і
непридатних отрутохімікатів
Гуляйпільська райдержадміністрація

Питання кадрової роботи та
державної служби
Ринкові відносини і реформування в
АПК

171

№09325/08-37 №205/01-16
Лист
від 08.11.12 від 06.11.2012 Про нагородження Куриленка В.А.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

172

№09385/08-36 №209/01-15
Лист
від 09.11.12 від 08.11.2012 Про погодження направлення на навчання

Питання кадрової роботи та
державної служби

Запорізька райдержадміністрація
№09290/08-35 №01-15/1287
Лист
від 07.11.12 від 25.10.2012 Про встановлення пенсії за особливі заслуги
перед Україною Кононенко А.В.
Куйбишевська райдержадміністрація

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

№09306/08-37 №01-16/995
Лист
від 07.11.12 від 06.11.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Шостак К.Д.
Мелітопольська райдержадміністрація

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

173

174

175

№09356/08-37 №01-06/662
Лист
від 08.11.12 від 06.11.2012 Про нагородження Кишка М.Л. (інші)

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Новомиколаївська райдержадміністрація

16

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

176

№09300/08-22 №01-21/2264
Лист
від 07.11.12 від 01.11.2012 Про передачу об`єкта незавершеного
будівництва
Пологівська райдержадміністрація
177

№09353/08-37 №03-34/1300
Лист
від 08.11.12 від 07.11.2012 Про нагородження Журавльова П.І.

Тематика

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

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Приморська райдержадміністрація
178

№09380/08-20 №01-20/1634
Лист
від 09.11.12 від 06.11.2012 Про перерозподіл коштів з резервного фонду
державного бюджету

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

179

№09381/08-20 №01-20/1624
Лист
від 09.11.12 від 06.11.2012 Про внесення змін до Переліку об`єктів

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

180

№09382/08-20 №01-20/1643
Лист
від 09.11.12 від 07.11.2012 Про перерозподіл коштів з резервного фонду
державного бюджету

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

Токмацька райдержадміністрація
181

№09232/08-20 №62-35/1033
Лист
від 06.11.12 від 01.11.2012 Про виділення коштів

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

Чернігівська райдержадміністрація
182

№09231/08-20 №01-11/0940
Лист
від 06.11.12 від 02.11.2012 Про виділення коштів

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

183

№09377/08-36 №01-11/0962
Лист
від 09.11.12 від 08.11.2012 Про погодження переведення Логвиненко В.Н.

Питання кадрової роботи та
державної служби

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
№09326/08-32 №01-42/1183
Лист
від 08.11.12 від 06.11.2012 КУЙБИШЕВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою з організації та встановлення меж
об`єкту природо-заповідного фонду
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
184

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Головне управління МНС України в Запорізькій області
185

№09229/08-36 №01/5/2809
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 Про погодження звільнення Неділька Г.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

17

№
п/п
186

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

№09369/08-20 №08-21-15-15/986
Лист
від 09.11.12 від 31.10.2012 Про затвердження планів проведення ревізій та
аудитів місцевих бюджетів на 2013рік

Тематика

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

Інші територіальні обласні органи
187

№09370/08-24 №7/8-2534-07
Лист
від 09.11.12 від 02.11.2012 ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ
Про створення комісії
Регіональне відділення Фонду державного майна

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

188

№09279/08-21 №02-13-07504
Лист
від 06.11.12 від 01.11.2012 Про передачу в оренду державного нерухомого
майна

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

189

№09292/08-21 №02-11-07187
Лист
від 07.11.12 від 19.10.2012 Про прийняття об`єктів державного житлового
фонду до комунальної власності

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

Управління внутрішніх справ
190

№09216/08-41 №101-3-3865
Лист
від 05.11.12 від 24.10.2012 Про стан готовності доріг до роботи в зимовий
період

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

191

№09284/08-41 №20/117
Лист
від 06.11.12 від 30.10.2012 Про виділення коштів

Правові питання

Управління ДАІ
192

№09315/08-22 №10/3-846
від 08.11.12

193

Лист

від 06.11.2012 Про утримання вулично-шляхової мережі де
зареєстровані місця (ділянки) концентрації ДТП

№09316/08-22 №10/3-847
Лист
від 08.11.12 від 06.11.2012 Про утримання залізничних переїздів

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

Управління державної служби Головдержслужби України
194

№09239/08-36 №441/ТО0810-12
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 Про участь у семінарі

Питання кадрової роботи та
державної служби

Управління екології та природних ресурсів в області
№09309/08-32 №1328/07
Лист
від 07.11.12 від 05.11.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів на 2012 та 2013 роки
УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ
195

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності
196

№09384/08-20 №01-10/766
Лист
від 09.11.12 від 08.11.2012 Про виділення додаткових коштів

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

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
18

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

Генеральна прокуратура
197

№09311/08-41 №07/1/1-793вих-1
Лист
від 07.11.12 від 06.11.2012 Про публікацію в мережі Інтернет "Удердрезерв
заклали тушонку із свиней вбитих через
африканську чуму"
Державна митна служба України

Правові питання

198

№09262/08-44 №11.1/1-10/11694
Лист
від 06.11.12 від 18.10.2012 Інформаційно-аналітичні матеріали роботи
митної служби у січні-вересні 2012 року

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

199

№09263/08-44 №11.1/1-10/11710
Лист
від 06.11.12 від 18.10.2012 Про інформаційно-аналітичний довідник
діяльності митної служби у січні-вересні 2012
року

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

200

№09367/08-44 №11.1/1-11.4/1236 Лист
від 09.11.12 від 02.11.2012 Про інформаційно-аналітичний журнал
"Митниця"
Державна реєстраційна служба України
201

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

№09277/08-41 №326/6-12-5
Лист
Правові питання
від 06.11.12 від 30.10.2012 Про державну реєстрацію актів цивільного стану

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України
№09274/08-46 №4581/01/24-12
Лист
від 06.11.12 від 05.11.2012 Про надання інформації щодо забезпечення
житлом воїнів-інтернаціоналістів
Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
202

203

№09304/08-22 №363-03/13/6-12
Лист
від 07.11.12 від 06.11.2012 Про надання інформації щодо фактичних
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

Питання виділення, обміну та
приватизації житла, міжміський
обмін

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

№09329/08-22 №364-01/14/6-12
Лист
від 08.11.12 від 07.11.2012 Про надання інформації щодо
науково-технічних розробок, інноваційних
технологій та проектів у сфері
енергоефективності
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України

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

205

№09368/08-28 №3613/12
Лист
від 09.11.12 від 07.11.2012 Про створення Запорізького регіонального
перинатального центру
Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України

Охорона здоров'я

206

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

204

№09266/08-32 №17772/13/7-12
Лист
від 06.11.12 від 29.10.2012 Про врегулювання проблемних питань надання
земельних ділянок для реалізації інвестиційних
проектів
Державне агентство рибного господарства України
207

№09305/08-36 №1-9-6/5603
Лист
від 07.11.12 від 24.10.2012 Про погодження призначення Чіха С.Ф.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
19
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Вид документа
короткий зміст
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208

№09268/08-27 №387/4-2-1р
Лист
від 06.11.12 від 02.11.2012 Про інформування щодо суб`єктів видавничої
справи

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

209

№09358/08-27 №5886/27/4
Лист
від 08.11.12 від 07.11.2012 Про висвітлення в ЗМІ заходів в рамках Тижня
безпеки дорожнього руху 2012

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

210

№09359/08-27 №4344/27/4
Лист
від 08.11.12 від 27.08.2012 Про Всеукраїнський конкурс на краще
періодичне друковане видання для дітей та
юнацтва
Національна академія державного управління при
Президентові України
211

№09308/08-36 №18-09/362
Лист
від 07.11.12 від 30.10.2012 Про навчання 12-23.11.2012

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Питання кадрової роботи та
державної служби

Фонд державного майна України
212

№09372/08-21 №10-15-16219
Лист
від 09.11.12 від 06.11.2012 Про упорядкування обліку юридичних осіб

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

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