
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 26.02.2018  по 03.03.2018 

№
з/п

Джерело інформації - ДАЗО
номер та дата ДАЗО

Короткий зміст 
(ключові слова)

Тематика Тип, носій 
інформації

Форма 
зберігання 
документа

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

паперовий паперова1 № від Про надання 
щомісячної інформації 
щодо вакантних посад

Документи вищих 
органів

28.02.201801-28/0132

паперовий паперова2 № від Про результати роботи 
Державного архіву 
Запорізької області за 
26.02-03.03.2018

Документи вищих 
органів

03.03.201801-23/0136

паперовий паперова3 № від Про медіа-план 
Державного архіву 
Запорізької області на 
березень 2018 року

Документи вищих 
органів

27.02.201801-23/0130

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

паперовий паперова4 № від Про участь у заходах із 
вшанування подвигу 
учасників Революції 
Гідності та увічнення 
пам"яті Героїв 
Небесної Сотні на 
період до 2020 року

Документи вищих 
органів

27.02.201801-22/0131

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

паперовий паперова5 № від Про комплексне  
перевіряння з питань 
організації роботи 
служби діловодства, 
експертної комісії та 
архіву в КЗ 
"Запорізький обласний 
центр 
художньо-естетичної 
творчості учнівської 
молоді" Запорізької 
обласної ради

Листування з 
іншими 
організаціями

26.02.201805-18/0129

паперовий паперова6 № від Про прийняті акти та 
щодо державної 
реєстрації 
нормативно-правових 
актів

Листування з 
Головними 
управліннями

02.03.201801-26/0137

паперовий паперова7 № від Про зміну облікових 
даних

Листування з 
іншими 
організаціями

02.03.201801-28/0138

паперовий паперова8 № від Про надання копій 
соборної церкви 
Покрови Пресвятої 
Богородиці м. 
Олександрівськ 
Олександрівського 
повіту 
Катеринославської 
губернії за 1774 р.

Листування з 
іншими 
організаціями

02.03.201806-10/0139

паперовий паперова9 № від Про надання акту 
виконаних робіт

Листування з 
Головними 
управліннями

28.02.201801-29/0133



№
з/п

Джерело інформації - ДАЗО
номер та дата ДАЗО

Короткий зміст 
(ключові слова)

Тематика Тип, носій 
інформації

Форма 
зберігання 
документа

паперовий паперова10 № від Щодо надання архівної 
довідки про стаж та 
заробітну плату гр. 
Мєшкова Володимира 
Івановича, який 
працював в ВАТ 
"Придніпровський 
ремонтно-механічний 
завод" у 1994-1999 рр.

Листування з 
іншими 
організаціями

01.03.201801-26/0135

паперовий паперова11 № від Про надання місячної 
бюджетної звітності

Листування з 
Головними 
управліннями

01.03.201801-29/0134

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, МІСЬКІ, РАЙОННІ РАДИ, КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

паперовий паперова12 № від Про рішення колегії Листування з 
райдержадміністраці
ями, районними та 
міськими радами з 
питань основної 
діяльності

26.02.201801-25/0127

РАЙОННІ РАДИ

паперовий паперова13 № від Про рішення колегії Листування з 
районними радами

26.02.201801-25/0128

2


