
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 19.06.17 по 23.06.17

№
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

19.06.2017

0339/01-23

13.06.2017

Протокол

Протокол наради з 
підготовки та 
проведення заходів з 
нагоди Дня Конституції 
України

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

19.06.2017

0343/01-23

19.06.2017

08-45/1723
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про ознайомлення з 
Інструкцією про порядок 
ведення обліку, 
зберігання, використання 
і знищення документів 
та інших матеріальних 
носіїв інформації, що 
містять службову 
інформацію в апараті 
Запорізької 
облдержадміністрації"

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

22.06.2017

0346/01-23

22.06.2017

04773/08-41
Факсограма

На лист УСБУ в 
Запорізькій області від 
06.06.2017 № 
59-20/2100п/т

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

23.06.2017

0347/01-04

22.06.2017

293
Розпорядження

Про преміювання за 
травень 2017 року

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

АРХІВНІ ВІДДІЛИ ЗАПОРІЗЬКИХ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, МІСЬКИХ РАД ТА 
МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

5 №

від

№

від

паперовий паперова

22.06.2017

0345/01-25

19.06.2017

15-(01-22)
Листування з архівними 
відділами міських рад, 
райдержадміністрацій та 
міст облааасннного значення
Про надання на розгляд 
Комісії з контролю за 
наявністю, станом та 
розшуком документів 
акту про невиявлення 
справ, шляхи розшуку 
яких вичерпано за 
1998-2002 рр.

Листування з 
архівними 
відділами 
райдержадміні
страцій, 
міських рад та 
міст обласного 
значення

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

6 №

від

№

від

паперовий паперова

19.06.2017

0340/01-22

14.06.2017

117/3/01.1
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про оновлення 
телефонного довідника

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

19.06.2017

0341/01-22

02.06.2017

01.3/1720
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо роз"яснення 
Мінекономрозвитку від 
26.05.2017 № 
3632-06/17677-03 з 
питань поширення 
мораторію, 
встановленого Законом 
України "Про тимчасові 
особливості здійснення 
заходів державного 
нагляду у сфері 
господарської 
діяльності"

Документи 
вищих органів    

Міські ради

8 №

від

№

від

паперовий паперова

23.06.2017

0348/01-25

23.06.2017

02-37/500-1
Листування з міськими 
радами

Про погодження 
кандидатури з метою 
залучення до складу 
ліквідаційної комісії

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

    

ПЕНСІЙНІ ФОНДИ УКРАЇНИ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

21.06.2017

0344/01-26

14.06.2017

6839/04
Направлення

Про проведення 
перевірки щодо 
правильності надання 
довідок про заробітну 
плату та стаж роботи на 
гр. Баришев М.В.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

10 №

від

№

від

паперовий паперова

19.06.2017

0342/01-26

13.06.2017

21-31-1053
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про надання інформації 
щодо складу дільничної 
виборчої комісії та 
окружної виборчої 
комісії по Дніпровському 
району в м. Запоріжжі; 
копій протоколів 
підрахунку голосів

Листування з 
іншими 
організаціями

    

11 №

від

№

від

паперовий паперова

23.06.2017

0349/01-26

21.06.2017

12/2-20/4787
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Щодо державної 
реєстрації 
нормативно-правових 
актів

Листування з 
іншими 
організаціями

    

2


