
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 23.01.17 по 27.01.17

№
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

23.01.2017

0045/01-04

19.01.2017

13
Розпорядження

Про преміювання за 
грудень 2016 року

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

23.01.2017

0044/01-04

15.12.2016

720
Розпорядження

Про затвердження 
висновку щодо 
відповідності 
Конституції та законам 
України проектів рішень 
стосовно добровільного 
об"єднання 
територіальних громад 
Павлівської сільської 
ради та Семенківської 
сільської ради 
Вільнянського району 
Запорізької області в 
Павлівську сільську 
об"єднану територіальну 
громаду Оріхівського 
району Запорізької 
області

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

24.01.2017

0050/01-04

30.12.2016

764
Розпорядження

Про стан військового 
обліку та бронювання 
військовозобов"язаних в 
Запорізькій області в 
2016 році

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

25.01.2017

0053/01-28

25.01.2017

00435/08-41
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Стосовно дотримання 
вимог антикорупційного 
законодавства 
суб"єктами, на яких 
поширюється дія Закону 
України "Про 
запобігання корупції"

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

25.01.2017

0055/01-26

25.01.2017

02.1-26/02.3/74
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

Про розробку Інструкції 
про порядок ведення 
обліку, зберігання, 
використання і знищення 
документів та інших 
матеріальних носіїв 
інформації, що містять 
службову інформацію в 
Запорізькій 
облдержадміністрації, 
місцевих органах 
виконавчої влади

6 №

від

№

від

паперовий паперова

26.01.2017

0056/01-26

26.01.2017

03-02/1/0187
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про розробку Інструкції 
про порядок ведення 
обліку, зберігання, 
використання і знищення 
документів та інших 
матеріальних носіїв 
інформації, що містять 
службову інформацію в 
Запорізькій 
облдержадміністрації, 
місцевих органах 
виконавчої влади

Документи 
вищих органів    

7 №

від

№

від

паперовий паперова

27.01.2017

0058/01-04

16.01.2017

12
Розпорядження

Про внесення змін до 
штатних розписів 
структурних підрозділів 
обласної державної 
адміністрації

Документи 
вищих органів    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

27.01.2017

0060/01-23

26.01.2017

08-47/0225
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про функціонування в 
апараті 
облдержадміністрації 
автоматизованої системи 
класу "1" категорії "4"

Документи 
вищих органів    

ГОЛОВНІ УПРАВЛІННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

27.01.2017

0057/01-26

24.01.2017

07/04/2-06-79
Повідомлення

Про внесення змін до 
актового запису про 
народження № 2023 на 
гр. Тищенко 
(Гончаренко) А.

Листування з 
Головними 
управліннями

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10 №

від

№

від

паперовий паперова

25.01.2017

0051/01-22

24.01.2017

02.3/243
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо упередження 
спроб РФ легітимізувати 
анексію АР Крим

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

11 №

від

№

від

паперовий паперова

25.01.2017

0052/01-22

24.01.2017

02.3/255
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо внесення змін та 
удосконалення переліку 
робіт (послуг), що 
виконуються 
державними архівними 
установами на 
договірних засадах, 
визначеного наказом 
Держкомархіву України 
від 6 травня 2008 року № 
82 "Про затвердження 
цін на роботи (послуги), 
що виконуються 
центральними 
державними архівними 
установами на 
договірних засадах"

Документи 
вищих органів    

12 №

від

№

від

паперовий паперова

23.01.2017

0047/01-02

19.01.2017

02.2/181
Наказ

Наказ Державної 
архівної служби України 
від 17.01.2017 № 4 "Про 
віднесення державних 
архівних установ 
України до груп за 
оплатою праці 
керівників і спеціалістів"

Документи 
вищих органів    

13 №

від

№

від

паперовий паперова

23.01.2017

0043/01-22

20.01.2017

02.3/216
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про започаткування 
суспільного діалогу з 
Ізраїлем щодо окремих 
спільних сторінок історії

Документи 
вищих органів    

14 №

від

№

від

паперовий паперова

25.01.2017

0054/01-22

25.01.2017

02.3/271
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про публікацію та 
оприлюднення 
доповнення до раніше 
опублікованої інформації 
про метричні книги

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

15 №

від

№

від

паперовий паперова

23.01.2017

0048/01-01

18.01.2017

00356/08-03
Постанова

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
11.01.2017 № 3 "Про 
внесення змін до пункту 
12 Положення про 
порядок передачі 
об"єктів права державної 
власності"

Документи 
вищих органів    

16 №

від

№

від

паперовий паперова

23.01.2017

0049/01-01

13.01.2017

00241/08-09
Доручення

Документи 
вищих органів    

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

Доручення Кабінету 
Міністрів України від 
11.01.2017 № 
49305/1/1-16 "Про 
заходи щодо запобігання 
корупції"

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

17 №

від

№

від

паперовий паперова

27.01.2017

0059/01-26

24.01.2017

00484/08-19
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про пропозиції до Плану 
заходів з реалізації 
Державної стратегії 
регіонального розвитку 
на період до 2020 року

Документи 
вищих органів    

Міністерство юстиції

18 №

від

№

від

паперовий паперова

26.01.2017

0061/01-02

16.01.2017

81/5
Наказ

Про внесення змін до 
наказу Міністерства 
юстиції України від 15 
листопада 2011 року № 
3327/5

Документи 
вищих органів    

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА МІСЬКІ РАДИ

19 №

від

№

від

паперовий паперова

23.01.2017

0046/01-25

17.01.2017

01-29/0043
Листування з 
райдержадміністраціями

Про надання 
кандидатури для 
включення до складу 
ліквідаційної комісії 
Оріхівіської районної 
державної адміністрації

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

    

4


