
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 04.03.19 по 07.03.19

№
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

06.03.2019

0120/01-23

06.03.2019

01-04-15/186
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про тематику дня 
інформування населення 
Запорізької області у 
березні 2019 року

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

06.03.2019

0121/01-04

01.03.2019

111
Розпорядження

Про затвердження 
Положення про комісію з 
питань роботи із 
службовою інформацією 
в апараті Запорізької 
обласної державної 
адміністрації та її склад

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

06.03.2019

0122/01-04

01.03.2019

110
Розпорядження

Про затвердження 
Положення про 
експертну комісію 
Запорізької обласної 
державної адміністрації 
та її склад

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

06.03.2019

0123/01-04

21.02.2019

98
Розпорядження

Про проведення 
перевірки наявності 
документів з грифом 
"Для службового 
користування" у 
загальному відділі 
апарату 
облдержадміністрації та 
документів з грифом 
"Для службового 
користування" Літер "М" 
у секторі мобілізаційної 
роботи апарату 
облдержадміністрації

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

07.03.2019

0124/01-04

19.02.2019

95
Розпорядження

Про посилення 
контролю та підвищення 
рівня виконавської 
дисципліни

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

05.03.2019

0117/01-28

05.03.2019

08-47/0680
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією

Документи 
вищих органів    



№
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

Щодо реалізації заходів, 
визначених у 
Антикорупційній 
програмі 
облдержадміністрації на 
2018-2020 роки

7 №

від

№

від

паперовий паперова

05.03.2019

0118/01-04

19.02.2019

29-к
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
14.01.2019 № 4-к "Про 
підвищення кваліфікації 
державних службовців 
та посадових осіб 
місцевого 
самоврядування 
Запорізької області у 
2019 році"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

8 №

від

№

від

паперовий паперова

06.03.2019

0119/01-22

05.03.2019

883/03.3/129/03
Листування з 
Державною архівною 
службою України
На додаток до листа 
ДАСУ від 18.02.2019 № 
614/03.3/1589/5 переліки 
та цифрові копії 
документів з фондів

Документи 
вищих органів    

9 №

від

№

від

паперовий паперова

04.03.2019

0115/01-22

28.02.2019

791/03/77/03
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про дотримання 
законодавства у сфері 
зовнішніх зносин та 
міжнародних договорів

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

10 №

від

№

від

паперовий паперова

04.03.2019

0114/01-26

01.03.2019

137/03-17
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціямиПро участь у проведенні 
навчання

Листування з 
іншими 
організаціями

    

11 №

від

№

від

паперовий паперова

04.03.2019

0116/01-28

04.03.2019

83
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціямиЩодо проблемних 
питань, які виникають 
при визначенні та 
поданні державними 
органами на 
затвердження переліку 
посад працівників 
державних органів, які 
виконують функції з 
обслуговування

Листування з 
іншими 
організаціями

    

2


