
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 26.03.18 по 30.03.18

№
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

27.03.2018

0178/01-23

27.03.2018

08-48/1098
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про питання організації 
роботи з документами з 
грифом "Для службового 
користування" Літер "М" 
в облдержадміністрації

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

27.03.2018

0179/01-23

27.03.2018

08-44/1087
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання інформації 
щодо проведення заходів 
інститутами 
громадянського 
суспільства у Запорізькій 
області

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

28.03.2018

0180/01-23

27.03.2018

08-28/1109
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про результати 
обстеження об"єктів 
соціальної 
інфраструктури області 
щодо забезпечення 
надійності та безпеки їх 
експлуатації

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

28.03.2018

0181/01-04

20.03.2018

67-к
Розпорядження

Про преміювання за 
лютий 2018 року

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

28.03.2018

0182/01-04

12.03.2018

62-к
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
обласної державної 
адміністрації від 
20.02.2018 № 49-к "Про 
встановлення надбавки 
за інтенсивність праці 
керівникам структурних 
підрозділів обласної 
державної адміністрації"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

30.03.2018

0186/01-28

30.03.2018

02737/08-03
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про внесення змін до 
Типового порядку 
проведення щорічного 
оцінювання результатів 
службової діяльності 
державних службовців

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

30.03.2018

0187/01-04

28.03.2018

174
Розпорядження

Про План роботи 
Запорізької обласної 
державної адміністрації 
на ІІ квартал 2018 року 
та подання звітів щодо 
його виконання

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

8 №

від

№

від

паперовий паперова

30.03.2018

0188/01-22

27.03.2018

03.1/1341
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про заповнення анкети, 
що стосується 
інформації розміщеної 
на офіційних веб-сайтах 
архівів

Документи 
вищих органів    

Народний депутат України Мустафа Найєм

9 №

від

№

від

паперовий паперова

29.03.2018

0185/01-05

27.03.2018

2/1355
Депутатське звернення

Щодо надання 
інформації стосовно 
справ, які містять 
відомості, з наступних 
питань: "Дипломатична 
місія ЗУНР в Латвії з 
підписання мирного 
договору у Радянському 
Союзі, 1919-1920 рр." та 
"Радзивілівський митний 
округ, м. Радзивилів 
Волинської області"

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

10 №

від

№

від

паперовий паперова

28.03.2018

0183/01-26

22.03.2018

2301.9-3340/23.1-18
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Щодо надання 
кандидатури для участі в 
експертній комісії з 
проведення експертизи 
цінності не таємних 
документів

Листування з 
іншими 
організаціями

    

11 №

від

№

від

паперовий паперова

28.03.2018

0184/01-26

14.03.2018

204/18
Техприпис

Про проведення 
планових ремонтів та 
випробувань теплових 
мереж

Листування з 
іншими 
організаціями

    

12 №

від

№

від

паперовий паперова

30.03.2018

0189/01-26

27.03.2018

26/04/2.06-33
Повідомлення

Щодо виписки повторно 
свідоцтва про 
народження на гр. 
Романюк Н.М.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА МІСЬКІ РАДИ

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

13 №

від

№

від

паперовий паперова

26.03.2018

0177/01-28

22.03.2018

01-40/0287
Листування з 
райдержадміністраціями

Про погодження 
призначення на посаду 
начальника АВ 
Бердянської районної 
державної адміністрації 
Воловик Людмилу 
Василівну

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

    

3


