
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вихідні документи за період з 29.01.2018  по 02.02.2018 

№
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

29.01.201801-28/0072

паперовий паперова2 № від Про медіа-план 
Державного архіву 
Запорізької області на 
лютий 2018 року

Документи вищих 
органів

30.01.201801-23/0073

паперовий паперова3 № від Про передавання 
документів на постійне 
зберігання

Документи вищих 
органів

30.01.201805-18/0075

паперовий паперова4 № від Про віднесення 
Державного архіву 
Запорізької області до І 
групи за оплатою праці 
керівників і 
спеціалістів

Документи вищих 
органів

31.01.201801-29/0080

паперовий паперова5 № від Про віднесення 
Державного архіву 
Запорізької області до 
категорії цивільного 
захисту

Документи вищих 
органів

31.01.201801-26/0087

паперовий паперова6 № від Про результати роботи 
Державного архіву 
Запорізької області за 
29.01-02.02.2018

Документи вищих 
органів

02.02.201801-23/0086

АРХІВНІ ВІДДІЛИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, МІСЬКИХ РАД ТА МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ

паперовий паперова7 № від Про повернення без 
розгляду документів, 
поданих на розгляд 
експертно-перевірної 
комісії Державного 
архіву Запорізької 
області

Листування з 
архівними відділами 
райдержадміністраці
й, міських рад та 
міст обласного 
значення

02.02.201801-25/0089

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

паперовий паперова8 № від Про участь 
Державного архіву 
Запорізької області у 
заходах з вшанування 
пам"яті жертв 
Голокосту

Документи вищих 
органів

31.01.201801-02/0083

паперовий паперова9 № від Про перегляд списків 
юридичних осіб - 
джерел формування 
НАФ

Документи вищих 
органів

02.02.201801-22/0090

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ



№
з/п

Джерело інформації - ДАЗО
номер та дата ДАЗО

Короткий зміст 
(ключові слова)

Тематика Тип, носій 
інформації

Форма 
зберігання 
документа

паперовий паперова10 № від Про прийняття 
документів Державної 
інспекції сільського 
господарства в 
Запорізькій області 
Державної інспекції 
сільського 
господарства України

Листування з 
іншими 
організаціями

01.02.201801-26/0081

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

паперовий паперова11 № від Щодо рекомендації 
Вознесенівського 
міжрайонного відділу 
Управління поліції 
охорони в Запорізькій 
області для вирішення 
питань організації 
фізичної та технічної 
охорони об"єктів та 
обслуговування 
охоронно-тривожних 
систем

Листування з 
іншими 
організаціями

02.02.201801-26/0091

паперовий паперова12 № від Про прийняті акти та 
щодо державної 
реєстрації 
нормативно-правових 
актів

Листування з 
Головними 
управліннями

02.02.201801-26/0088

паперовий паперова13 № від Про надання місячної 
бюджетної звітності

Листування з 
Головними 
управліннями

31.01.201801-29/0082

паперовий паперова14 № від Про надання акту 
виконаних робіт

Листування з 
Головними 
управліннями

31.01.201801-29/0079

паперовий паперова15 № від Про проведення 
комплексного 
перевіряння

Листування з 
іншими 
організаціями

30.01.201805-18/0078

паперовий паперова16 № від Про комплексне 
перевіряння з питань 
організації роботи 
служби діловодства, 
експертної комісії та 
архіву в Запорізькому 
обласному управлінні 
водних ресурсів 
Державного агенства 
водних ресурсів 
України

Листування з 
іншими 
організаціями

30.01.201805-18/0074

паперовий паперова17 № від Про проведення 
контрольного 
перевіряння

Листування з 
іншими 
організаціями

30.01.201805-18/0076

паперовий паперова18 № від Про проведення 
засідання 
експертно-перевірної 
комісії Державного 
архіву Запорізької 
області

Листування з 
іншими 
організаціями

30.01.201805-18/0077
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