
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 03.01.17 по 06.01.17

№
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

04.01.2017

0004/01-04

30.12.2016

757
Розпорядження

Про затвердження 
Положення про Службу 
у справах дітей 
Запорізької обласної 
державної адміністрації

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0005/01-04

30.12.2016

763
Розпорядження

Про затвердження 
Положення про апарат 
Запорізької обласної 
державної адміністрації

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0006/01-23

03.01.2017

08-44/0004
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про уточнення списку 
посад та працівників 
облдержадміністрації, 
які допускаються до 
роботи з документами 
мобілізаційного 
характеру

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0007/01-23

03.01.2017

08-44/0003
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання даних про 
військовозобов"язаних 
структурних підрозділів 
та апарату 
облдержадміністрації

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0011/01-04

03.01.2017

1
Розпорядження

Про затвердження 
Інструкції про порядок 
ведення обліку, 
зберігання, використання 
і знищення документів 
та інших матеріальних 
носіїв інформації, що 
містять службову 
інформацію в апараті 
Запорізької обласної 
державної адміністрації

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    



№
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

6 №

від

№

від

паперовий паперова

05.01.2017

0012/01-04

28.12.2016

756
Розпорядження

Про затвердження 
Порядку використання 
коштів, передбачених в 
обласному бюджеті для 
надання адресної 
грошової допомоги 
громадянам, які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах у 
2017-2019 роках

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

7 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0002/01-29

21.12.2016

07-03/2520
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання інформації 
щодо переліку програм 
та заходів, фінансування 
яких здійснюється за 
рахунок коштів 
обласного бюджету

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

8 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0008/01-22

14.12.2016

01.4/3659
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про засідання 
Центральної комісії 
Державної архівної 
служби з контролю за 
наявністю, станом та 
розшуком документів 
НАФ

Документи 
вищих органів    

9 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0009/01-02

25.11.2016

159
Наказ

Про введення в дію 
рішення колегії 
Укрдержархіву від 
22.11.2016 № 6/1 "Про 
підсумки позапланової 
комплексної перевірки 
діяльності Центрального 
державного 
архіву-музею літератури 
і мистецтва України"

Накази 
Держкомархіву 
про 
оголошення 
рішення колегії

    

10 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0010/01-02

25.10.2016

130
Наказ

Про введення в дію 
рішення колегії 
Укрдержархіву від 
04.10.2016 № 5/1 "Про 
підсумки комплексної 
перевірки діяльності 
Державного архіву 
Хмельницької області"

Накази 
Держкомархіву 
про 
оголошення 
рішення колегії

    

ОБЛАСНА РАДА

11 №

від

№

від

паперовий паперова

04.01.2017

0003/01-05

28.12.2016

10266/08-10
Депутатське звернення

Документи 
вищих органів    

2



№
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

Депутатське звернення 
Постійної комісії 
обласної ради з питань 
бюджету від 28.12.2016 
№ 210 "Про надання 
інформації щодо 
поточних видатків"

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

12 №

від

№

від

паперовий паперова

03.01.2017

0001/01-01

03.01.2017

09669/08-02
Указ

Указ Президента України 
від 07.12.2016 № 
545/2016 "Про 
першочергові заходи з 
розвитку місцевого 
самоврядування в 
Україні на 2017 рік"

Документи 
вищих органів    

3


