Запорізька обласна державна адміністрація
Ф21-КА

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.12.12 по 28.12.12
№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Заступники голови ОДА
1

№10744/08-37 №б/н
Лист
від 27.12.12 від 27.12.2012 ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Тарасюка В.В.

№10767/08-37 №б/н
Лист
від 28.12.12 від 28.12.2012 ГОНЧАРУК П.А.
Про нагородження Литовченка Ю.А.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
2

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Народні депутати України
3

№10663/08-10 №15/12
Депутатське звернення
від 25.12.12 від 24.12.2012 НДУ БАЛИЦЬКИЙ Є.В.
Про звернення працівників ТОВ "Товари
народного вжитку" щодо погашення
заборгованості із заробітної плати
ІНШІ КОРЕСПОНДЕНТИ

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Інші кореспонденти
4

№10607/08-22 №6-А
Лист
від 24.12.12 від 17.12.2012 АДВОКАТ ПЕНЬКОВ О.
Про обслуговування автошляху

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

5

№10651/08-20 №1-8/810
Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про виділення коштів

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

6

№10654/08-27 №5
Лист
від 25.12.12 від 25.12.2012 АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО
МИСТЕЦТВА
Про участь 23-24.02.2013 у Всеукраїнському
фестивалі "Музична школа - 2013"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

7

№10655/08-27 №697
Лист
від 25.12.12 від 14.12.2012 АСОЦІАЦІЯ ДІЯЧІВ ЕСТРАДНОГО
МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
Про проведення 09.02.2013 Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу сучасної естрадної пісні
"Пісенний вернісаж - 2013"

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

8

№10750/08-24 №01-765/112
Лист
від 28.12.12 від 27.12.2012 ДП "ДЕРЖЕКОІНВЕСТ"
Про надання інформації

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

9

№10760/08-37 №313
Лист
від 28.12.12 від 21.12.2012 ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ВЕТЕРАНІВ-ПІДВОДНИКІВ
Про нагородження Щербини П.А.
Посольства

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

№
п/п

Адресат
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10

№10656/08-33 №09429
Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
ІРАН В УКРАЇНІ
Про участь у міжнародному форумі
03-04.05.2013

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

11

№10778/08-33 №61221/17-200-15 Лист
від 28.12.12 від 27.12.2012 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ
КІПР
Про розвиток інвестиційного співробітництва з
Кіпром

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

Суди
12

№10674/08-43 №К/9991/84752/11 Лист
від 25.12.12 від 04.12.2012 ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
УКРАЇНИ
Про касаційну скаргу Криворучка В.М.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Питання виконання вироків, рішень,
ухвал судових органів, арбітражу

Кабінет Міністрів України
13

№10587/08-03 №1048-р
Розпорядження
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про розподіл у 2012 році нерозподіленого обсягу
додаткової дотації на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів

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

14

№10588/08-03 №1052-р
Розпорядження
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про затвердження плану заходів щодо
посилення соціального захисту колишніх
політичних в`язнів, репресованих та членів їх
сімей на період до 2015 року

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

15

№10589/08-03 №1053-р
Розпорядження
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2012 р. №655

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

16

№10590/08-03 №1047-р
Розпорядження
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про перерозподіл обсягу деяких міжбюджетних
трансфертів з державного бюджету місцевим
бюджетам у 2012 році

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

17

№10591/08-03 №1043-р
Розпорядження
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про перенесення робочих днів у 2013 році

Питання організаційної роботи

18

№10592/08-03 №1166
Постанова
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 12 травня 1994 р. №302

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

19

№10593/08-03 №1168
Постанова
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 травня 1998 р. №738
та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України від 16
лютого 1998 р. №175

Питання організаційної роботи

2
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20

№10594/08-04 №ВП 97
Витяг з протоколу
від 24.12.12 від 19.12.2012 (М.Азаров) 6. Про стан виплати заробітної
плати працівникам бюджетних установ, які
фінансуються з місцевих бюджетів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

21

№10595/08-09 №49175/51/1-12
Доручення
від 24.12.12 від 22.12.2012 (М.Азаров) Про інформування щодо стану
ліквідації наслідків складних погодних умов

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

22

№10596/08-09 №15373/0/2-12
Доручення
від 24.12.12 від 21.12.2012 (Ю.Аністратенко) Про реформування системи
надання адміністративних послуг

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

23

№10597/08-09 №44356/3/1-12
Доручення
від 24.12.12 від 21.12.2012 (М.Азаров) Про вирішення проблемних питань
на території колишньої 275 АБРБ

Питання мобілізаційної та оборонної
роботи, робота митниць

24

№10598/08-09 №54391/25/1-11
Доручення
від 24.12.12 від 21.12.2012 (М.Азаров) Про міжрайонну відомчу
субрегіоналізацію

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

25

№10599/08-09 №50390/0/1-12

Охорона здоров'я

від 24.12.12
26

№10600/08-09 №50398/0/1-12
від 24.12.12

27

Доручення

від 21.12.2012 (М.Азаров) Про забезпечення надійного
постачання електроенергії

№10601/08-09 №50340/0/1-12
від 24.12.12

Доручення

від 21.12.2012 (М.Азаров) Про надання медичної допомоги
учасникам новорічних заходів

Доручення

від 20.12.2012 (М.Азаров) Про перерахування коштів

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо

28

№10689/08-09 №51018/0/1-12
Доручення
від 26.12.12 від 25.12.2012 (О.Вілкул) Про надання інформації щодо стану
затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік

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

29

№10695/08-03 №1184
Постанова
від 26.12.12 від 19.12.2012 Про затвердження Порядку надання соц.послуг
із встановленням диференційованої плати та
внесення змін до переліку соц.послуг, умов та
порядку їх надання структурними підрозділами
територіального центру соц.обслуговування
(надання соц.послуг)

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

30

№10696/08-03 №1054-р
Розпорядження
від 26.12.12 від 24.12.2012 Про перерозподіл обсягів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення державних програм соціального
захисту у 2012 році

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

31

№10697/08-09 №15487/0/2-12

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 26.12.12

Доручення

від 24.12.2012 (Ю.Авксентьєв) Про результати стажування у
2012 році

3
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32

№10718/08-09 №51231/0/1-12
Доручення
від 27.12.12 від 26.12.2012 (О.Вілкул) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 28.12.2012
14-00 ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 15-30
Про участь у селекторній нараді

Питання організаційної роботи

33

№10719/08-09 №51017/0/1-12
Доручення
від 27.12.12 від 25.12.2012 (О.Вілкул) Про затвердження місцевих
бюджетів на 2013 рік

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

34

№10720/08-09 №47870/2/1-12
Доручення
від 27.12.12 від 24.12.2012 (Ю.Аністратенко) Про надання інформації щодо
затвердження планів зонування територій
населених пунктів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

35

№10721/08-09 №47970/1/1-12
Доручення
від 27.12.12 від 25.12.2012 (Ю.Авксентьєв) Про оцінку діяльності РМ АР
Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міськдержадміністрацій за січень-вересень 2012
року

Питання соціально-економічного
розвитку

36

№10722/08-09 №37992/17/1-12
Доручення
від 27.12.12 від 26.12.2012 (Ю.Аністратенко) Про стабілізацію роботи
електрометалургійних підприємств

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

37

№10726/08-09 №51355/1/1-12
Доповідь
від 27.12.12 від 27.12.2012 (С.Арбузов) СЕЛЕКТОРНА НАРАДА
28.12.2012 12-00
Про участь у селекторній нараді

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

38

№10756/08-09 №51140/0/1-12
Доручення
від 28.12.12 від 26.12.2012 (О.Лукаш) Про відпустку голови ОДА

Питання кадрової роботи та
державної служби

КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНИ, АСОЦІАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ, К
НАК "Нафтогаз України"
39

№10701/08-22 №11-7132/1.15-12
від 26.12.12

Лист

від 20.12.2012 Про будівництво об`єктів газопостачання

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

МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ
Міністерство аграрної політики та продовольства
40

№10699/08-23 №37-41-11/24201
Лист
від 26.12.12 від 19.12.2012 Про формування державного інтервенційного
фонду

№10757/08-34 №35/591
Лист
від 28.12.12 від 27.12.2012 Про надання даних щодо відомчих сил
реагування
Міністерство внутрішніх справ

Ринкові відносини і реформування в
АПК

41

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

42

Правові питання

№10605/08-41 №19744/Рм
Лист
від 24.12.12 від 19.12.2012 Про погодження проекту розпорядження КМУ
"Про затвердження Національного плану дій у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на
період до 2020 року"
Міністерство екології та природних ресурсів

4
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43

№10637/08-32 №24540/08/10-12
Лист
від 25.12.12 від 13.12.2012 Про надання інформації щодо інвентаризації
природоохоронних об`єктів

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

44

№10729/08-21 №3611-04/48274-0 Лист
від 27.12.12 від 24.12.2012 Про зміни у Законі України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності"

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

45

№10730/08-32 №25040/08/10-12
Лист
від 27.12.12 від 21.12.2012 Про заходи гуманного поводження з
безпритульними тваринами
Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

46

№10610/08-20 №2823-05/48165-0 Лист
від 24.12.12 від 24.12.2012 Про коригування узагальненого переліку
інвестиційних програм (проектів)

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

47

№10624/08-21 №2522-04/47964-0 Лист
від 25.12.12 від 20.12.2012 Про надання пропозицій до переліку
адміністративних послуг органів виконавчої
влади, які надаються через центр надання
адміністративних послуг

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

48

№10626/08-21 №3612-05/47459-0 Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 Про наказ Мінекономрозвитку від 25.12.2012 №
1182

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

49

№10627/08-21 №3622-04/47652-0 Лист
Управління майном, приватизація
від 25.12.12 від 19.12.2012 Про видачу дозвілів СЕС через дозвольні центри комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

50

№10628/08-21 №3611-04/47152-0 Лист
від 25.12.12 від 14.12.2012 Про формування державної регуляторної
політики

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

№10711/08-19 №2822-07/48142-0 Лист
Питання соціально-економічного
розвитку
від 26.12.12 від 21.12.2012 Про погодження проекту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про
стимулювання розвитку регіонів" щодо розвитку
депресивних територій"
Міністерство надзвичайних ситуацій
51

52

№10585/08-34 №02-12323
Лист
Питання наслідків Чорнобильської
від 24.12.12 від 22.12.2012 Про рішення Оперативного штабу від 21.12.2012 катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

№10634/08-34 №03-12134/161
Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 Про надання інформації щодо виконання плану
основних заходів цивільного захисту на 2012 рік
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
53

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

5

№
п/п
54

Адресат
номер, дата

№10586/08-34 №7/10-20553
від 24.12.12

55

57

58

59

60

61

62

Лист

Лист

від 25.12.2012 Про надання інформації щодо включення до
мережі розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів

№10728/08-24 №7/17-20796
від 27.12.12

Лист

від 25.12.2012 Про використання товаровиробниками
металопрокату вітчизняного виробництва

№10712/08-24 №7/7-20710
від 26.12.12

Лист

від 25.12.2012 Про надання пропозицій щодо участі в
урочистому введенні об`єктів будівництва в
експлуатацію

№10710/08-22 №7/18-20713
від 26.12.12

Лист

від 20.12.2012 Про співробітництво з Комітетом регіонів ЄС

№10709/08-24 №7/19-20741
від 26.12.12

Лист

від 20.12.2012 Про щорічний всеукраїнський конкурс
"Населений пункт найкращого благоустрою і
підтримки громадського порядку"

№10698/08-33 №7/12-20494
від 26.12.12

Лист

від 11.12.2012 Про погодження проекту Закону України "Про
проведення пошуку і впорядкування поховань
останків жертв воєн і політичних репресій та
увічнення їх пам`яті"

№10692/08-24 №7/21-20483
від 26.12.12

Вид документа
короткий зміст

від 21.12.2012 Про проведення організаційно-технічних
заходів, спрямованих на зниження рівня
небезпеки та травмування людей

№10691/08-24 №7/21-19921
від 26.12.12

56

Номер, дата
адресата

Лист

від 26.12.2012 Про введення житла в експлуатацію

№10752/08-24 №7/9-20800
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про надання інформації щодо стану питної води

Тематика
Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Питання зовнішньо-економічної
діяльності, встановлення
виробничих, наукових і культурних
зв'язків
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура
Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Міністерство соціальної політики
63

№10611/08-35 №13329/0/14-12/0
Лист
від 24.12.12 від 14.12.2012 Про активізацію роботи щодо соціального
захисту бездомних осіб в зимовий період
2012-2013 років та на період надзвичайних
ситуації

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

64

№10629/08-35 №13424/0/14-12/0
Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 Про надання інформації щодо чисельності
мешканців регіону окремих категорій населення

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

65

№10630/08-35 №13425/0/14-12/0
Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 Про надання інформації щодо виконання плану
заходів стосовно реалізації Концепції соціальної
адаптації осіб, які відбували покарання у виді
позбавлення волі на певний строк

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

6

№
п/п
66

Адресат
номер, дата

№10631/08-35 №13423/0/14-12/0
від 25.12.12

67

69

70

Лист

Лист

від 26.12.2012 Про надання інформації щодо заборгованості із
заробітної плати працівникам бюджетних
установ

№10717/08-35 №13751/0/14-12/1
від 27.12.12

Лист

Лист

від 26.12.2012 Про надання інформації щодо заборгованості із
заробітної плати працівникам комунальних
підприємств

№10727/08-29 №13747/0/14-12/5

Лист

від 27.12.12

від 26.12.2012 Про надання інформації щодо відповідальних за
встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми
Міністерство фінансів
71

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

Питання організаційної роботи

від 17.12.2012 Про звернення Скрипченко Л.З. на пряму
телефонну лінію КМУ

№10716/08-35 №13750/0/14-12/1
від 27.12.12

Вид документа
короткий зміст

від 18.12.2012 Про надання інформації щодо стану виконання
плану заходів стосовно реалізації Концепції
соціального захисту бездомних громадян до
2012 року

№10638/08-45 №4075/0/03/12
від 25.12.12

68

Номер, дата
адресата

№10625/08-20 №31-04130-17-5/3
Лист
від 25.12.12 від 20.12.2012 Про складання розпису Державного бюджету на
2013 рік

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

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

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

МІСЬКВИКОНКОМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Бердянський міськвиконком
72

№10713/08-20 №01-7288/26
від 26.12.12

Лист

від 26.12.2012 Про сприяння надходження дотації
вирівнювання

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

Василівський міськвиконком
73

№10643/08-20 №05-15/2405
Лист
від 25.12.12 від 21.12.2012 Про розблокування розрахункових рахунків
ЕЦВВ КП "Водоканал"

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

Енергодарський міськвиконком
74

№10690/08-37 №02-35/5331
Лист
від 26.12.12 від 21.12.2012 Про нагородження Черненка І.О.

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Запорізький міськвиконком
75

№10669/08-21 №Ко-8766-ж
Лист
від 25.12.12 від 21.12.2012 Про передачу гуртожитку по вул. Грязнова, 71а
до комунальної власності міста

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

Мелітопольський міськвиконком

7

№
п/п
76

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№10648/08-20 №02-12/1231-1
від 25.12.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 21.12.2012 Про сприяння у вирішення питання
проходження платежів

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

Токмацьський міськвиконком
77

№10693/08-32 №3086/21-35
Лист
від 26.12.12 від 19.12.2012 Про державну реєстрацію договорів оренди
землі
МІСЬКІ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Енергодарська міська рада
78

№10769/08-24 №02-13/5354
Лист
від 28.12.12 від 24.12.2012 Про придбання ліфтів

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Мелітопольська міська рада
79

№10777/08-22 №02-30/1240-5
Лист
від 28.12.12 від 25.12.2012 Про проведення зустрічі

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

ОБЛАСНА РАДА ДЕПУТАТІВ
Обласна рада
80

№10660/08-17 №10
Рішення (ПРОГРАМА)
від 25.12.12 від 24.12.2012 Про Регіональну програму розвитку охорони
здоров`я Запорізької області на 2013-2017 роки

Охорона здоров'я

81

№10661/08-17 №12
Рішення (ПРОГРАМА)
від 25.12.12 від 24.12.2012 Про Програму розвитку ендопротезування
великих суглобів в Запорізькій області на
2013-2017 роки

Охорона здоров'я

82

№10662/08-17 №13
Рішення (ПРОГРАМА)
Охорона здоров'я
від 25.12.12 від 24.12.2012 Про стан виконання цільової програми
"Цукровий діабет" у Запорізькій області на
2010-2013 роки, затвердженої рішенням облради
від 31.03.2010 № 6

83

№10684/08-17 №8
Рішення (ПРОГРАМА)
від 26.12.12 від 24.12.2012 Про обласну цільову програму розвитку
матеріально-технічної бази спорту у Запорізькій
області "Запорізький стадіон та спортивний
майданчик" на 2013-2016 роки

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

84

№10685/08-17 №28
Рішення
від 26.12.12 від 24.12.2012 Про скасування рішення обласної ради від
26.07.2012 № 43 "Про тимчасове припинення
розгляду питань щодо надання погодження на
користування надрами на території Запорізької
області

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

85

№10686/08-17 №20
Рішення (ПРОГРАМА)
від 26.12.12 від 24.12.2012 Про внесення змін до Програми подальшого
нарощування регіонального матеріального
резерву для запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків на
2011-2015 роки

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

8

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

86

№10687/08-17 №19
Рішення (ПРОГРАМА)
від 26.12.12 від 24.12.2012 Про затвердження обласної цільової соціальної
Програми забезпечення пожежної безпеки на
2013-2015 роки

87

№10688/08-17 №26
Рішення (ПРОГРАМА)
Питання соціально-економічного
розвитку
від 26.12.12 від 24.12.2012 Про звіт ОДА щодо виконання Програми
соціально-економічного розвитку Запорізької
області на 2012 рік та про Програму
соціально-економічного та культурного розвитку
Запорізької області на 2013 рік

88

№10731/08-17 №2
Рішення
від 27.12.12 від 24.12.2012 Про внесення змін до рішення облради від
17.11.2010 № 6 "Про утворення Президії
Запорізької облради" (зі змінами)

Питання кадрової роботи та
державної служби

89

№10732/08-17 №24
Рішення (ПРОГРАМА)
від 27.12.12 від 24.12.2012 Про Програму розвитку дорожнього
господарства Запорізької області на 2013 рік

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

90

№10733/08-17 №22
від 27.12.12

91

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
від 24.12.2012 Про внесення змін і доповнень до Програми з
проведення нормативної грошової оцінки земель середовища
у Запорізькій області на 2008-2012 роки,
затвердженої рішенням облради від 06.06.2008
№ 4 зі змінами

№10734/08-17 №16
від 27.12.12

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Рішення (ПРОГРАМА)

Рішення

від 24.12.2012 Про надання мисливських угідь у користування
ДП "Василівське лісове господарство", ДП
"Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство"
та ДП "Пологівське лісомисливське
господарство"

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

92

№10735/08-17 №15
Рішення
Питання землі, природних ресурсів,
від 27.12.12 від 24.12.2012 Про оголошення території природно-заповідного охорони навколишнього природного
середовища
фонду місцевого значення Веселівського р-ну
Запорізької обл.

93

№10736/08-17 №11
Рішення (ПРОГРАМА)
від 27.12.12 від 24.12.2012 Про програму профілактики та лікування
серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань у Запорізькій області на 2013-2017
роки

Охорона здоров'я

94

№10737/08-17 №7
Рішення (ПРОГРАМА)
від 27.12.12 від 24.12.2012 Про Програму підтримки розвитку культур
національних меншин у Запорізькій області на
2013-2017 роки

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

9

№
п/п
95

Адресат
номер, дата

№10738/08-17 №9
від 27.12.12

96

Рішення (ПРОГРАМА)

Тематика
Правові питання

Рішення

Питання організаційної роботи

від 24.12.2012 Про план роботи Запорізької облради на 2013
рік

№10740/08-17 №23
від 27.12.12

Вид документа
короткий зміст

від 24.12.2012 Про Програму запобігання жорстокому
поводженню із затриманими, недопущення
порушень прав людини при проведенні дізнання
та досудового слідства, обладнання окремих
службових приміщень міськрайвідділів
ГУМВСУ в Запор.обл. системами
відеоспостереження та іншими технічними
приладами для роботи з громадянами на
2013-2015 роки

№10739/08-17 №38
від 27.12.12

97

Номер, дата
адресата

Рішення

від 24.12.2012 Про внесення змін і доповнень до рішення
облради від 29.12.2011 № 3 "Про обласний
бюджет на 2012 рік" зі змінами та
доповненнями

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

98

№10748/08-17 №21
Рішення (ПРОГРАМА)
Питання соціально-економічного
від 28.12.12 від 24.12.2012 Про внесення змін та доповнень до регіональної розвитку
програми будівництва, реконструкції,
модернізації об`єктів інфраструктури,
соціально-культурного та екологічного
призначення по Запорізькій області на період до
2016 року, затвердженої рішенням обласної ради
від 27.09.2011 №4, зі змінами та доповненнями

99

№10749/08-17 №27
Лист
від 28.12.12 від 24.12.2012 Про обласний бюджет на 2013 рік

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

Постійні комісії обласної ради
100

№10664/08-10 №б/н
від 25.12.12

101

Депутатське звернення

від 20.12.2012 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ЗАКОННОСТІ, БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ,
РЕГЛАМЕНТУ,...
Про звернення облвійськомату щодо придбання
медичного обладнання

№10665/08-17 №56
Лист
від 25.12.12 від 19.12.2012 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
СОЦПОЛІТИКИ І ПРАЦІ,...
Про внесення доповнень до обласної Програми
"Назустріч людям"

102

Охорона здоров'я

№10741/08-17 №1
Лист
від 27.12.12 від 21.12.2012 ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ГУМАНІТАРНИХ
ПИТАНЬ
Про стан системи профосвіти у Запорізькій
області
ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Освіта і наука

ВАТ "Запоріжгаз"

10

№
п/п
103

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№10673/08-22 №18/7921
від 25.12.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 24.12.2012 Про оснащення житлового фонду лічильниками
природного газу

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

ВАТ "Мотор Січ"
104

№10649/08-20 №ВП38323
Лист
від 25.12.12 від 21.12.2012 Про фінансування проекту вертольоту Ми-2

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

ДКП "Водоканал"
105

№10765/08-24 №11956

Лист

від 28.12.12

від 24.12.2012 Про забезпечення водопостачання ТОВ "Віта
Центр" по вул. Седова,3
Інші асоціації, акціонерні товариства, ТОВ

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

106

№10603/08-20 №207
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 ТОВ "АГРОПРОМБУД"
Про погашення заборгованості за виконанні
роботи

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

107

№10676/08-32 №01
Лист
від 25.12.12 від 25.12.2012 ТОВ "АЗОВТРЕК"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

108

№10677/08-32 №01
Лист
від 25.12.12 від 25.12.2012 ТОВ "АЗОВСАУСТВЕСТ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

109

№10678/08-32 №01
Лист
від 25.12.12 від 25.12.2012 ТОВ "АЗОВЕЛЕКТРИКМАШ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

110

№10679/08-32 №01
Лист
від 25.12.12 від 25.12.2012 ТОВ "АЗОВІНВЕСТПРОМ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

111

№10680/08-32 №01
Лист
від 25.12.12 від 25.12.2012 ТОВ "АЗОВПРОМІНВЕСТ"
Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

112

№10683/08-20 №Д/1004
Лист
від 26.12.12 від 25.12.2012 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТИЗИ"
Про повернення ПДВ

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

113

№10747/08-22 №б/н
Лист
від 28.12.12 від 28.12.2012 ПП "ТРАНЗИТ"
Про затвердження паспортів автобусних
маршрутів на перевезення пасажирів

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

11

№
п/п
114

Адресат
номер, дата

№10758/08-32 №99
від 28.12.12

115

117

Лист

Лист

від 28.12.2012 ТОВ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "АВТО-СІЧ"
Про вирішення питання дорожнього покриття

№10773/08-21 №17
від 28.12.12

Лист

від 28.12.2012 ТОВ "ЕТАЛОН-1"
Про надання дозволу на перевезення пасажирів

№10771/08-22 №78
від 28.12.12

Вид документа
короткий зміст

від 25.12.2012 ТДВ "40 РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ"
Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів

№10770/08-22 №35
від 28.12.12

116

Номер, дата
адресата

Лист

від 26.12.2012 ФОП МАЛИШЕВА О.Б.
Про продовження договору-оренди

Тематика
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Промисловість,
паливно-енергетичний комплекс,
транспорт і зв'язок
Управління майном, приватизація
комунального і державного майна,
сприяння розвитку підприємництва,
оренди державного майна

Інші кореспонденти
118

№10650/08-20 №750
Лист
від 25.12.12 від 21.12.2012 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
"ЗАПОРІЖЦИВІЛЬППРОЕКТ"
Про перерахунок коштів з Державного
Казначейства для виплати заробітної плати
працівникам підприємства

119

№10652/08-24 №08/05/1050
від 25.12.12

120

Капітальне будівництво, ЖКГ,
від 17.12.2012 КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ містобудування та архітектура
"КУРОРТ"
Про погашення заборгованості з різниці в
тарифах

№10657/08-18 №б/н
від 25.12.12

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

Лист

Лист

від 25.12.2012 АСОЦІАЦІЯ "ПРИАЗОВ`Є"
Про вирішення конфліктної ситуації

Облводгосп
121

№10672/08-24 №16/3012
від 25.12.12

Лист

від 14.12.2012 Про користування водними об`єктами

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

Облпрофрада
№10772/08-38 №01-19/331
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про звернення Запорізької обласної ради
профспілок

Питання діяльності об'єднань
громадян, політичних блоків, партій
та рухів

№10775/08-38 №01-19/330
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про звернення Запорізької обласної ради
профспілок
Партії та громадські об'єднання

Питання діяльності об'єднань
громадян, політичних блоків, партій
та рухів

122

123

124

№10745/08-27 №98
Лист
від 27.12.12 від 26.12.2012 ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
АФГАНІСТАНУ
Про будівництво пам`ятника
воїнам-інтернаціоналістам у с. Велика Білозірка

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

12

№
п/п
125

Адресат
номер, дата

№10746/08-27 №97
від 27.12.12

126

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 26.12.2012 ЗОО УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ
АФГАНІСТАНУ
Про відкриття окремого залу експозиції,
присвяченої героям локальних війн в
Запорізькому краєзнавчому музеї

№10779/08-27 №15

Лист

від 28.12.12

від 27.12.2012 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛОРГАНІЗАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ
"ЖИТЛО-ЗАПОРІЖЖЯ"
Про спеціалізований випуск журналу
Підприємства комунальної служби
127

№10682/08-24 №739
Лист
від 26.12.12 від 24.12.2012 КП "ВОДОПРОВІДНИК"
Про не відключення електропостачання
Служба автодоріг у Запорізькій області
128

№10694/08-22 №5/3353
Лист
від 26.12.12 від 24.12.2012 Про виділення палива

Тематика
Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

Капітальне будівництво, ЖКГ,
містобудування та архітектура

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

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Адміністрація Президента України
129

№10602/08-15 №41-01/1610
Лист
від 24.12.12 від 20.12.2012 (О.Рафальський) Про надання інформації щодо
структурного підрозділу, до компетенції якого
належать питання внутрішньої політики,
національностей та взаємодії з релігійними
організаціями

Питання кадрової роботи та
державної служби

№10604/08-15 №41-01/1625
Лист
Питання організаційної роботи
від 24.12.12 від 21.12.2012 (О.Рафальський) ЗАСІДАННЯ РАДИ РЕГІОНІВ
25.12.2012
Про участь у засіданні
Президент України
130

131

№10723/08-02 №709/2012
Указ
від 27.12.12 від 21.12.2012 Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня енергетика

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

132

№10724/08-02 №731/2013
Указ
від 27.12.12 від 24.12.2012 Деякі питання забезпечення виконання
покладених на КМУ завдань і повноважень

Питання організаційної роботи

№10725/08-02 №752/2012
Указ
від 27.12.12 від 24.12.2012 Про внесення змін до Положення про Міністра
КМУ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
133

Питання організаційної роботи

Бердянська райдержадміністрація
134

№10667/08-36 №1450/01
Лист
Питання кадрової роботи та
від 25.12.12 від 21.12.2012 Про погодження призначення Закоморного М.М. державної служби

Василівська райдержадміністрація

13

№
п/п
135

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№10646/08-20 №3364/01-42
від 25.12.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 17.12.2012 Про виділення коштів із обласного фонду на
охорону навколишнього природного середовища
на 2013 рік

136

№10780/08-32 №01-42/1981
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про приведення документів у відповідність до
вимог земельного законодавства
Великобілозерська райдержадміністрація

Тематика
Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

137

№10619/08-36 №05-29/1689
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про погодження звільнення Будко Л.П.

Питання кадрової роботи та
державної служби

138

№10620/08-36 №05-29/1691
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про погодження призначення Будко Л.П.

Питання кадрової роботи та
державної служби

139

№10621/08-36 №05-29/1685

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 24.12.12
140

Лист

від 21.12.2012 Про погодження звільнення Онушка А.В.

№10622/08-36 №05-29/1688
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про погодження призначення Онушка А.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Веселівська райдержадміністрація
141

№10753/08-36 №01-01-31/1280
Лист
від 28.12.12 від 20.12.2012 Про погодження звільнення за переведенням
Примака Г.А.

№10754/08-36 №01-01-31/1282
Лист
від 28.12.12 від 20.12.2012 Про погодження призначення за переведенням
Пимака Г.А.
Гуляйпільська райдержадміністрація
142

143

№10766/08-36 №252/01-15
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про погодження призначення Штепи С.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

Питання кадрової роботи та
державної служби

Заводська райадміністрація
144

№10761/08-35 №01-24/1138
Лист
від 28.12.12 від 12.12.2012 Про порушення клопотання про призначення
пенсії за особливі заслуги перед Україною
Помазан М.О.
Кам'янсько-Дніпровська райдержадміністрація
145

№10762/08-35 №01-01-29/2497
Лист
від 28.12.12 від 11.12.2012 Про порушення клопотання про призначення
пенсії за особливі заслуги перед Україною
Садовській Є.В.

146

№10764/08-37 №01-01-30/2565
Лист
від 28.12.12 від 21.12.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Пилипченко В.Г.
Мелітопольська райдержадміністрація
147

№10666/08-20 №01-15/757
Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 Про виділення коштів

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Фінансування, затвердження і
виконання бюджету, ціноутворення,
індексації, виділення і використання
коштів, робота банків,
оподаткування тощо
14

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

148

№10670/08-20 №01-46/768
Лист
від 25.12.12 від 19.12.2012 Про виділення коштів

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

149

№10671/08-20 №01-15/758
Лист
від 25.12.12 від 18.12.2012 Про виділення коштів

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

Михайлівська райдержадміністрація
150

№10703/08-36 №03-12/0775
Лист
від 26.12.12 від 25.12.2012 Про погодження звільнення та переведення
Левчук Н.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

151

№10704/08-36 №03-12/0777
Лист
від 26.12.12 від 25.12.2012 Про погодження звільнення Приткової Л.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Орджонікідзевська райадміністрація
152

№10755/08-37 №01-21/2580
Лист
Питання нагород, присвоєння звань,
від 28.12.12 від 24.12.2012 Про нагородження Перекреста Л.А., Деркач В.В. Державних премій

Оріхівська райдержадміністрація
153

№10645/08-22 №01-11/1781
Лист
від 25.12.12 від 21.12.2012 Про розгляд питання на засідання конкурсного
комітету

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

№10668/08-22 №1835/01-34
Лист
від 25.12.12 від 21.12.2012 Про збільшення пропускної потужності станції
"Оріхівська"
Пологівська райдержадміністрація

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

154

155

№10639/08-37 №01-21/1421
від 25.12.12

156

від 17.12.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Закарлюці Н.А.

№10681/08-34 №01-26/1435
від 25.12.12

Лист

Лист

від 19.12.2012 Про запобігання виникнення надзвичайної
ситуації на очисних спорудах м.Пологи

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

157

№10714/08-36 №01-19/1455
Лист
від 26.12.12 від 25.12.2012 Про погодження призначення Діденко М.В.

Питання кадрової роботи та
державної служби

158

№10715/08-36 №01-19/1452

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 26.12.12

Лист

від 25.12.2012 Про погодження призначення Яковенко Т.С.

Приазовська райдержадміністрація
159

№10613/08-36 №01-06/1468
від 24.12.12

160

Лист

від 24.12.2012 Про погодження переведення Леонової О.В.

№10614/08-36 №01-06/1469
Лист
від 24.12.12 від 24.12.2012 Про погодження звільнення Кирпика К.І.

Питання кадрової роботи та
державної служби
Питання кадрової роботи та
державної служби

15

№
п/п
161

Адресат
номер, дата

№10640/08-37 №01-31/1462
від 25.12.12

162

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 21.12.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Аракєловій Л.О.

№10641/08-37 №01-31/1461
від 25.12.12

163

Номер, дата
адресата

Лист

від 21.12.2012 Про присвоєного почесного звання України
"Мати-героїня" Васюнькіній Л.В.

№10642/08-37 №01-31/1459

Лист

Тематика
Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

від 25.12.12

Питання нагород, присвоєння звань,
Державних премій

164

№10743/08-36 №01-35/1971
Лист
від 27.12.12 від 26.12.2012 Про погодження призначення Мухамедова Д.А.

Питання кадрової роботи та
державної служби

165

№10751/08-36 №01-35/1976
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про погодження звільнення Волкова В.І.

Питання кадрової роботи та
державної служби

від 21.12.2012 Про присвоєння почесного звання України
"Мати-героїня" Новак Н.М.
Приморська райдержадміністрація

Розівська райдержадміністрація
166

№10615/08-36 №01-07/0802
Лист
від 24.12.12 від 20.12.2012 Про погодження призначення за переводом
Савка І.С.

Питання кадрової роботи та
державної служби

167

№10616/08-36 №01-07/0804
Лист
від 24.12.12 від 20.12.2012 Про погодження на звільнення за переводом
Воробель Н.О.

Питання кадрової роботи та
державної служби

168

№10617/08-36 №01-07/0811
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про погодження звільнення Коблі С.Б.

Питання кадрової роботи та
державної служби

№10618/08-36 №01-07/0806
Лист
від 24.12.12 від 20.12.2012 Про погодження призначення за переводом
Іванини О.І.
Токмацька райдержадміністрація

Питання кадрової роботи та
державної служби

170

№10647/08-22 №62-35/1226
Лист
від 25.12.12 від 19.12.2012 Про надання інформації стосовно ВАТ "
Токмацьке АТП -12308"
Хортицька райадміністрація

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

171

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

169

№10763/08-35 №01-01-18/3112
Лист
від 28.12.12 від 28.11.2012 Про порушення клопотання про призначення
пенсії за особливі заслуги перед Україною
Володькову Р.М.
Чернігівська райдержадміністрація
172

№10623/08-36 №01-11/1122
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про погодження звільнення Пилипенко І.П.

Питання кадрової роботи та
державної служби

173

№10644/08-20 №2148/01-03
Лист
від 25.12.12 від 12.12.2012 Про фінансування навколишнього
природоохоронного середовища у 2013 році

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

174

№10759/08-36 №01-11/1132
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про погодження призначення Мамич В.Г.

Питання кадрової роботи та
державної служби
16

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

РАЙОННІ РАДИ
Сільські та селищні Ради народних депутатів
175

№10708/08-32 №1689
Лист
від 26.12.12 від 20.12.2012 СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬРАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО Р-НУ
Про демонтаж труб

№10768/08-22 №01-37/1151
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 НАТАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Про вирішення конфліктної ситуації
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОБЛАСНІ ОРГАНИ
176

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

Головне управління державного казначейства у Запорізькій
області
177

№10707/08-20 №10.1-04/683-109
Лист
від 26.12.12 від 21.12.2012 Про встановлення строків надання річної
звітності за 2012 рік

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

Головне управління земельних ресурсів
178

№10612/08-32 №08-07-01/22
Лист
від 24.12.12 від 11.12.2012 Про процедуру здійснення моніторингу
регулювання земельних відносин
Головне управління юстиції
179

№10781/08-45 №18220/03/2
Лист
від 28.12.12 від 26.12.2012 Про проведення перевірок у 2013 році

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Питання організаційної роботи

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області
180

№10742/08-20 №08-08-15-15/114
Лист
від 27.12.12 від 26.12.2012 Про направлення розпорядження про
відновлення операцій з бюджетними коштами

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

Інспекція праці у Запорізькій області
181

№10782/08-35 №01-05/3536
Лист
від 28.12.12 від 27.12.2012 Про надання плану перевірок на січень 2013
року
Інші територіальні обласні органи

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

182

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

183

Питання соціального захисту,
зайнятості населення, праці та
заробітної плати

№10705/08-34 №11/1-1/5896
Лист
від 26.12.12 від 26.12.2012 ГУ ДЕРЖТЕХНОГЕНБЕЗПЕКИ В
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Про стан протипожежного захисту закладів
освіти області
Регіональне відділення Фонду державного майна
№10706/08-35 №02-11-08659
Лист
від 26.12.12 від 21.12.2012 Про погашення заборгованості із виплати
заробітної плати перед працівниками ВАТ
"Вуглецевий композит"
Регіональний фонд підтримки підприємництва

17

№
п/п
184

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

№10653/08-20 №02/397
від 25.12.12

Вид документа
короткий зміст
Лист

від 24.12.2012 Про виділення коштів

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

Управління екології та природних ресурсів в області
185

№10658/08-32 №1540/07
Лист
від 25.12.12 від 24.12.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

№10675/08-32 №1541/07
Лист
від 25.12.12 від 24.12.2012 Про затвердження лімітів на утворення та
розміщення відходів
УПРАВЛІННЯ ТА КОМІТЕТИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІ

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

186

Головне фінансове управління
187

№10702/08-36 №10-43/3257
Лист
від 26.12.12 від 26.12.2012 Про погодження призначення Морозової В.Г.

Питання кадрової роботи та
державної служби

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

№10783/08-32 №01-115/171
Лист
від 28.12.12 від 28.12.2012 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
Про вжиття додаткових заходів щодо
попередження загибелі людей
Державна служба з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва
188

189

№10635/08-21 №6348/0/20-12
Лист
від 25.12.12 від 17.12.2012 Про надання інформації щодо реалізації
регіональних програм розвитку малого і
середнього підприємництва за період 2011-2012
роки

190

№10636/08-21 №6349/0/20-12
Лист
від 25.12.12 від 17.12.2012 Про надання інформації щодо виконання
Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні
Державна служба України з контролю за наркотиками
191

№10632/08-28 №010-8462

Лист

Питання наслідків Чорнобильської
катастрофи, екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

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

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

Охорона здоров'я

від 25.12.12

від 18.12.2012 Про надання інформації щодо аналізу ситуації у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
Державне агентство з інвестицій та управління
національними проектами України
192

№10609/08-28 №4140/12
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про створення регіонального перинатального
центру
Державне агентство земельних ресурсів України
193

№10608/08-32 №21148/21/6-12
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про державні акти на землю

Охорона здоров'я

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

Державне агентство лісових ресурсів України
18

№
п/п

Адресат
номер, дата

Номер, дата
адресата

Вид документа
короткий зміст

Тематика

194

№10774/08-36 №10-08/6416-12
Лист
від 28.12.12 від 24.12.2012 Про погодження призначення Лещенко Н.М.

Питання кадрової роботи та
державної служби

195

№10776/08-36 №10-08/6378-12
Лист
від 28.12.12 від 21.12.2012 Про погодження призначення Лати М.П.

Питання кадрової роботи та
державної служби

Національна експертна комісія України з питань захисту
суспільної моралі
196

№10659/08-27 №1769/5-06/04
Лист
від 25.12.12 від 21.12.2012 Про надання інформації щодо практики
застосування законодавства з питань захисту
суспільної моралі

197

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№10700/08-27 №1759/5-06/04/р
Лист
від 26.12.12 від 19.12.2012 Про проведення міжнародних двосторонніх
зустрічей
Рада національної безпеки і оборони України

Культура, туризм, засоби масової
інформації та архівної справи

№10606/08-32 №2410/5-6-5-3
Лист
від 24.12.12 від 21.12.2012 Про надання інформації щодо проблеми
розвитку державної системи моніторингу
довкілля
Фонд державного майна України

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

198

199

№10633/08-32 №10-24-18249
Лист
від 25.12.12 від 19.12.2012 Про об`єкти рекреаційного призначення

Питання землі, природних ресурсів,
охорони навколишнього природного
середовища

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

19

