
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 30.10.17 по 03.11.17

№
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

30.10.2017

0556/01-23

30.10.2017

19-07/23
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про результати 
комплексної перевірки 
діяльності 
Великобілозерської 
районної державної 
адміністрації

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

01.11.2017

0560/01-04

26.10.2017

569
Розпорядження

Про підготовку проекту 
плану заходів на 
2019-2020 роки з 
реалізації Стратегії 
регіонального розвитку 
Запорізької області на 
період до 2020 року

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

03.11.2017

0561/01-04

26.10.2017

575
Розпорядження

Про порядок погодження 
надання щорічних 
відпусток, грошової 
допомоги та 
матеріальної допомоги 
керівництву районних 
державних адміністрацій 
та структурних 
підрозділів 
облдержадміністрації

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

АРХІВНІ ВІДДІЛИ ЗАПОРІЗЬКИХ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, МІСЬКИХ РАД ТА 
МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

4 №

від

№

від

паперовий паперова

01.11.2017

0559/01-26

10.10.2017

01-22/208/1
Листування з архівними 
відділами міських рад, 
райдержадміністрацій та 
міст обласного значення
Про розгляд документів 
на засіданні комісії з 
контролю за наявністю, 
станом та розшуком 
документів НАФ 
Державного архіву 
Запорізької області

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

    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

03.11.2017

0564/01-25

03.11.2017

03-12/29
Листування з 
райдержадміністраціями

Щодо погодження акту 
про невиявлення справ 
(документів), шляхи 
розшуку яких вичерпано

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

    

Міські ради



№
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

6 №

від

№

від

паперовий паперова

31.10.2017

0558/01-25

30.10.2017

2818/02.1-12
Листування з міськими 
радами

Про надання 
роз"яснення

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

    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

7 №

від

№

від

паперовий паперова

30.10.2017

0555/01-28

27.10.2017

12.1-19/8096
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про структуру та 
чисельність юридичних 
служб

Листування з 
іншими 
організаціями

    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

31.10.2017

0557/01-26

26.10.2017

94/04/2/04-73
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Щодо повторно 
виписаного свідоцтва 
про народження на гр. 
Єременков Юліан, 1935 
р.н.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

9 №

від

№

від

паперовий паперова

03.11.2017

0562/01-28

03.11.2017

553/03-19
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаааціями
Про участь у проведенні 
навчання

Листування з 
іншими 
організаціями

    

10 №

від

№

від

паперовий паперова

03.11.2017

0563/01-26

25.10.2017

8-8-0.8-5926/2-17
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Щодо погодження акту 
про невиявлення справ 
(документів), шляхи 
розшуку яких вичерпано

Листування з 
іншими 
організаціями

    

2


