
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 30.01.17 по 03.02.17

№
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

30.01.2017

0063/01-26

30.01.2017

01-18/0072
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    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

30.01.2017

0064/01-26

27.01.2017

05-05/0029
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Щодо надання переліку 
підрозділів, які 
знаходятьсяу містах 
Запоріжжя, Енергодар, 
Василівському, 
Великобілозерському, 
Веселівському, 
Вільнянському, 
Запорізькому та 
Кам"янсько-Дніпровсько
му районах, що 
потрапляють до зон 
надзвичайних ситуацій

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

31.01.2017

0065/01-23

31.01.2017

19-07/03
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про результати 
комплексної перевірки 
діяльності Розівської 
районної державної 
адміністрації"

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

31.01.2017

0066/01-26

30.01.2017

1966/13
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    



№
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

5 №

від

№

від

паперовий паперова

31.01.2017

0067/01-28

31.01.2017

08-29/0247
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про проведення 
обласного конкурсу 
"Господиня свого краю"

Документи 
вищих органів    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

31.01.2017

0068/01-04

30.01.2017

24
Розпорядження

Про проведення 
обласних конкурсів 
"Господиня свого краю" 
та "Батько року"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

7 №

від

№

від

паперовий паперова

01.02.2017

0071/01-23

01.02.2017

19-07/04
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про результати 
комплексної перевірки 
діяльності Якимівської 
районної державної 
адміністрації

Документи 
вищих органів    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

01.02.2017

0070/01-23

01.02.2017

08-50/0254
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про виконання Плану 
здійснення конторолю

Документи 
вищих органів    

9 №

від

№

від

паперовий паперова

02.02.2017

0072/01-29

31.01.2017

08-20/0245
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про бюджетні 
асигнування на 2017 рік 
за КПКВК 7781010

Документи 
вищих органів    

10 №

від

№

від

паперовий паперова

02.02.2017

0074/01-23

02.02.2017

00051/08-41
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання 
адміністративних послуг

Документи 
вищих органів    

11 №

від

№

від

паперовий паперова

03.02.2017

0076/01-26

02.02.2017

01-03-17/56
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    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12 №

від

№

від

паперовий паперова

31.01.2017

0069/01-22

31.01.2017

02.3/347
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про дотримання вимог 
Закону України "Про 
доступ до публічної 
інформації"

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

13 №

від

№

від

паперовий паперова

03.02.2017

0075/01-26

03.02.2017

35
Посвідчення

Щодо проведення 
перевірки правильності 
надання архівних 
довідок про заробітну 
плату на гр. Вирвикишка 
А.В. та на гр. Воронін 
Ю.Л.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

14 №

від

№

від

паперовий паперова

02.02.2017

0073/01-26

02.02.2017

20
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, організаціяяями

Про знятт  з обліку 
документів за 2003-2005 рр.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

3

ПЕНСІЙНІ ФОНДИ УКРАЇНИ


