
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 04.06.18 по 08.06.18

№
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

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2018

0307/01-01

25.05.2018

04909/08-16
Лист

Таврійський благодійний 
фонд милосердя імені 
Нестора Махна Про 
ненадання в повному 
обсязі інформації на 
публічний запит головою 
Гуляйпільської РДА

Документи 
вищих органів    

АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

2 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2018

0308/01-04

30.05.2018

304
Розпорядження

Про План обласних 
заходів щодо сприяння 
зміцненню національної 
єдності, консолідації 
українського 
суспільства, підтримки 
ініціатив громадськості у 
цій сфері на 2018-2019 
роки

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2018

0310/01-04

06.06.2018

306
Розпорядження

Про затвердження 
Інструкції з діловодства 
в апараті Запорізької 
обласної державної 
адміністрації

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

4 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2018

0311/01-01

07.06.2018

03.3/2514
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо використання 
знака (бренда) України

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

04.06.2018

0304/01-22

25.05.2018

03.1/2327
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про участь у заходах з 
відзначення 100-річчя 
запровадження 
державної служби

Документи 
вищих органів    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

07.06.2018

0305/01-22

06.06.2018

01.3/2493
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про визначення місця 
зберігання документів 
ВАТ "Гамма"

Документи 
вищих органів    

Національне агентство з питань запобігання корупції

7 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2018

0306/01-28

29.05.2018

04940/08-47
Лист

Документи 
вищих органів    Про призначення осіб 

для реалізації 
антикорупційних 
програм



№
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

ОБЛАСНА РАДА

8 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2018

0309/01-03

31.05.2018

05076/08-54
Рішення

Про затвердження звітів 
про результати 
проведення моніторингу 
та з оцінки 
результативності 
реалізації Стратегії 
регіонального розвитку 
Запорізької області на 
період до 2020 року та 
Плану заходів на 
2016-2018 роки з її 
реалізації за 2017 рік

Документи 
вищих органів    

Управління захисту економіки Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України в 
Запорізькій області

9 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2018

0312/01-29

07.06.2018

05320/08-46
Лист

Про надання інформації 
щодо показників 
доходної та видаткової 
частини обласного 
бюджету

Документи 
вищих органів    

2


