
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 15.05.17 по 19.05.17

№
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

18.05.2017

0289/01-29

18.05.2017

08-20/1353
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про бюджетні 
пропозиції на 2018-2020 
роки по програмі за 
КПКВК 7781010

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

18.05.2017

0288/01-23

17.05.2017

08-20/1327
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання інформації 
щодо стану організації і 
функціонування 
внутрішнього контролю

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

18.05.2017

0290/01-23

18.05.2017

08-36/1356
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про проведення 
щорічного 
профілактичного 
медичного огляду 
державних службовців

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

16.05.2017

0285/01-28

16.05.2017

03711/08-45
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про структуру та 
чисельність юридичних 
служб

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

16.05.2017

0284/01-28

15.05.2017

08-36/40-к
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання відпустки 
Тедєєву О.С.

Документи 
вищих органів    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

18.05.2017

0292/01-23

18.05.2017

08-25/1354
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про проведення 
тренінгів з користування 
майданчиками 
електронних закупівель

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

7 №

від

№

від

паперовий паперова

19.05.2017

0296/01-04

12.05.2017

215
Розпорядження

Про затвердження 
висновку щодо 
відповідності 
Конституції та законам 
України проектів рішень 
стосовно добровільного 
об"єднання 
територіальних громад 
Плодородненської та 
Мар"янівської сільських 
рад Михайлівського 
району Запорізької 
області в 
Плодородненську 
сільську об"єднану 
територіальну громаду 
Михайлівського району 
Запорізької області

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

19.05.2017

0297/01-04

16.05.2017

217
Розпорядження

Про затвердження 
висновку щодо 
відповідності 
Конституції та законам 
України проектів рішень 
стосовно добровільного 
об"єднання 
територіальних громад 
Благовіщенської та 
Іванівської сільських рад 
Кам"янсько-Дніпровсько
го району Запорізької 
області в Благовіщенську 
сільську об"єднану 
територіальну громаду 
Кам"янсько-Дніпровсько
го району Запорізької 
області

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

9 №

від

№

від

паперовий паперова

19.05.2017

0298/01-04

16.05.2017

219
Розпорядження

Про припинення 
повноважень складу 
Громадської ради, 
затвердженого 
розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 
12.06.2014 № 263 "Про 
затвердження складу 
Громадської ради при 
облдержадміністрації" 
(зі змінами)

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

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

10 №

від

№

від

паперовий паперова

19.05.2017

0299/01-04

16.05.2017

220
Розпорядження

Про затвердження 
висновку щодо 
відповідності 
Конституції та законам 
України проектів рішень 
стосовно добровільного 
об"єднання 
територіальних громад 
Володимирівської, 
Горьківської, 
Давидівської, 
Переможненської, 
Радивонівської, 
Розівської, Таврійської, 
Чорноземненської, 
Шелюгівської сільських 
рад та Якимівської 
селищної ради 
Якимівського району 
Запорізької області в 
Якимівську селищну 
об"єднану територіальну 
громаду Якимівського 
району Запорізької 
області

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11 №

від

№

від

паперовий паперова

15.05.2017

0281/01-22

13.05.2017

01.1/1501
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо надання 
інформації про кількість 
архівних установ

Документи 
вищих органів    

12 №

від

№

від

паперовий паперова

19.05.2017

0295/01-22

18.05.2017

03/1565
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про надання зразків 
підписів керівників 
архівних установ

Документи 
вищих органів    

13 №

від

№

від

паперовий паперова

18.05.2017

0291/01-22

15.05.2017

03/1524
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про відзначення у 2017 
році 21-ї річниці 
Конституції України

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

14 №

від

№

від

паперовий паперова

18.05.2017

0293/01-04

04.05.2017

03563/08-03
Розпорядження

Про утворення 
Організаційного 
комітету та затвердження 
плану заходів з 
підготовки та 
відзначення у 2017 році 
Дня пам"яті та 
примирення і 72-ї 
річниці перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

3



№
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

15 №

від

№

від

паперовий паперова

15.05.2017

0280/01-28

13.05.2017

197
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Щодо Закону України 
"Про державну службу"

Листування з 
іншими 
організаціями

    

16 №

від

№

від

паперовий паперова

15.05.2017

0282/01-26

13.05.2017

04-08-06-14/2352
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про передання 
документів, які 
стосуються фінансово-
господарської діяльності 
ТОВ "АБК"

Листування з 
іншими 
організаціями

    

17 №

від

№

від

паперовий паперова

15.05.2017

0283/01-28

15.05.2017

247/03-17
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про навчання за 
програмою тематичного 
короткострокового 
семінару

Листування з 
іншими 
організаціями

    

18 №

від

№

від

паперовий паперова

16.05.2017

0286/01-26
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Щодо переходу до 
роботи з новим 
поштовим сервером 
відомчої електронної 
пошти Укрдержархіву

Листування з 
іншими 
організаціями

    

19 №

від

№

від

паперовий паперова

18.05.2017

0294/01-26

17.05.2017

12.3.2-19/3540
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаааціями

Про участь у семінарі

Листування з 
Головними 
управліннями

    

20 №

від

№

від

паперовий паперова

17.05.2017

0287/01-26

11.05.2017

01-22/1062
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
органііізаціями

Про відрядження голови 
екзаменаційної комісії 
Білець С.Т. з 08.06.2017 
по 09.06.2017

Листування з 
іншими 
організаціями

    

4


