
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 02.01.18 по 05.01.18

№
з/п

Джерело інформації 
(адресат)

номер та дата ДАЗО

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий 
зміст (ключові слова)

Тематика Тип, носій 
інформації

Форма 
зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1 №

від

№

від

паперовий паперова

03.01.2018

0006/01-23

03.01.2018

08-50/0008
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Щодо надання 
матеріалів до 
онлайн-наради голови 
облдержадміністрації з 
керівниками 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

03.01.2018

0004/01-04

28.12.2017

734
Розпорядження

Про План здійснення 
контролю за виконанням 
органами місцевого 
самоврядування 
Запорізької області 
делегованих 
повноважень органів 
виконавчої влади на 2018 
рік

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

05.01.2018

0010/01-29

04.01.2018

00114/08-20
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання переліку 
програм та заходів 
фінансування

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

4 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2018

0007/01-22

01.12.2017

250нт
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо перегляду грифів 
секретності МНІ 
колишнього СРСР

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2018

0008/01-22

15.12.2017

03/4790
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Для врахування в роботі 
з архівними установами 
Республіки Польща

Документи 
вищих органів    

ПЕНСІЙНІ ФОНДИ УКРАЇНИ

6 №

від

№

від

паперовий паперова

02.01.2018

0002/01-26

28.12.2017

19107/01
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Щодо поновлення 
робочого процесу з 
архівації документів 
органів Пенсійного 
фонду в області

Листування з 
Головними 
управліннями

    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ



№
з/п

Джерело інформації 
(адресат)

номер та дата ДАЗО

 Номер, дата
адресата

Вид документа, короткий 
зміст (ключові слова)

Тематика Тип, носій 
інформації

Форма 
зберігання 
документа

7 №

від

№

від

паперовий паперова

03.01.2018

0003/01-02

02.01.2018

13-08/2-43
Наказ

Про направлення наказу 
Головного управління 
Державної казначейської 
служби України у 
Запорізькій області 
"Щодо внесення змін до 
Інструкції з діловодства, 
затвердженої наказом 
Головного управління 
від 20.02.2013 № 20-з (зі 
змінами)"

Листування з 
іншими 
організаціями

    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

03.01.2018

0005/01-02

28.12.2017

12/2-19/9636
Наказ

Щодо проведення 
перевірок стану 
додержання 
законодавства про 
державну реєстрацію 
нормативно-правових 
актів у 2018 році

Листування з 
Головними 
управліннями

    

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА МІСЬКІ РАДИ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

02.01.2018

0001/01-28

27.12.2017

01-32/1233
Листування з 
райдержадміністраціями

Про погодження 
звільнення начальника 
АВ Бердянської 
районної державної 
адміністрації Бойко І.В.

Листування з 
райдержадміні
страціями, 
районними та 
міськими 
радами з 
питань 
основної 
діяльності

    

10 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2018

0009/01-25

04.01.2018

002/01-45
Листування з 
райдержадміністраціями

Про надання 
кандидатури для 
включення до складу 
ліквідаційної комісії

Листування з 
райдержадміні
страціями, 
районними та 
міськими 
радами з 
питань 
основної 
діяльності

    

2


