
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 05.02.18 по 09.02.18

№
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

07.02.2018

0073/01-04

30.01.2018

45
Розпорядження

Про визнання таким, що 
втратило чинність, 
розпорядження голови 
обласної державної 
адміністрації від 
13.12.2017 № 676 "Про 
упорядкування умов 
оплати праці працівників 
місцевих органів 
виконавчої влади 
області"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

07.02.2018

0071/01-04

30.01.2018

30-к
Розпорядження

Про упорядкування умов 
оплати праці працівників 
місцевих органів 
виконавчої влади області

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

07.02.2018

0072/01-04

25.01.2018

40
Розпорядження

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

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

08.02.2018

0076/01-28

08.02.2018

01217/08-42
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Щодо надання 
статистичної інформації 
з питань проведення 
оцінювання результатів 
службової діяльності 
державних службовців 
категорії "Б" та "В"

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

08.02.2018

0077/01-29

08.02.2018

01210/08-20
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання термінової 
інформації за КПКВК 
7781010

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

6 №

від

№

від

паперовий паперова

09.02.2018

0078/01-23

09.02.2018

08-53/0531
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про організацію 
контролю за виконанням 
документів та стан 
виконавської дисципліни 
в 2017 році

Документи 
вищих органів    

ГО "Інститут генеалогічних досліджень"

7 №

від

№

від

паперовий паперова

07.02.2018

0070/01-23

01.02.2018

01008/08-38
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про планування роботи 
Державного архіву 
Запорізької області на 
2018 рік

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

8 №

від

№

від

паперовий паперова

05.02.2018

0067/01-02

31.01.2018

03.3/425
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо наказу Державної 
архівної служби України 
від 03.01.2018 № 1 "Про 
склад Головної 
редакційної колегії 
Державної архівної 
служби України з 
підготовки архівних 
довідників за 
Програмою "Архівні 
зібрання України""

Документи 
вищих органів    

9

№

від

№

від

паперовий паперова

05.02.2018

0068/01-22

01.02.2018

03/455
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про меморандум щодо 
взаєморозуміння між 
Державною архівною 
службою України та 
Міністерством культури 
Португальської 
Республіки

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

10 №

від

№

від

паперовий паперова

07.02.2018

0074/01-01

31.01.2018

00940/08-04
Протокольне рішення

Про підготовку та 
проведення заходів у 
зв"язку з 85-ми 
роковинами Голодомору 
1932-1933 років в 
Україні

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

11 №

від

№

від

паперовий паперова

08.02.2018

0075/01-26

07.02.2018

54/03-17
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про участь у проведенні 
навчання

Листування з 
іншими 
організаціями

    

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

12 №

від

№

від

паперовий паперова

05.02.2018

0069/01-26

26.01.2018

195/17.1106105
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Щодо повторно виданого 
свідоцтва про 
народження на гр. 
Дяченко Іван, 1939 р.н.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

3


