
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.06.17 по 09.06.17

№
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

06.06.2017

0315/01-04

01.06.2017

263
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
03.03.2017 № 94 "Про 
здійснення допорогових 
публічних закупівель у 
електронній системі 
"ProZorro"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2017

0320/01-28

08.06.2017

04530/08-43
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про адвокатський запит 
щодо Лещенка М.В.

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

08.06.2017

0321/01-23

08.06.2017

01-04-17/413
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про участь у нараді з 
питань підготовки та 
проведення Дня 
Конституції України

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

09.06.2017

0324/01-04

06.06.2017

265
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
28.02.2017 № 85 "Про 
затвердження Плану 
обласних заходів із 
реалізації Національної 
стратегії сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 
2017 рік"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

09.06.2017

0325/01-04

06.06.2017

266
Розпорядження

Про План обласних 
заходів до 80-х роковин 
Великого терору - 
масових політичних 
репресій 1937-1938 років 
на 2017-2018 роки

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

АРХІВНІ ВІДДІЛИ ЗАПОРІЗЬКИХ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, МІСЬКИХ РАД ТА 
МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ



№
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

09.06.2017

0323/01-25

09.06.2017

01-16/011
Листування з архівними 
відділами міських рад, 
райдержадміністрацій та 
міст обласного значення

Про передачу документів 
на зберігання до 
Державного архіву 
Запорізької області

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

    

ДЕПУТАТИ

7 №

від

№

від

паперовий паперова

07.06.2017

0319/01-05

23.05.2017

8
Депутатське звернення

Щодо надання копій 
рішень 
Новомиколаївської 
сільської ради про 
виділення земельних 
ділянок жителям на 
протязі 2000 року

Тематичні 
запити та 
листування про 
їх виконання

    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

06.06.2017

0317/01-05

01.06.2017

Депутатський запит

Щодо надання копії 
протоколу установчих 
зборів про заснування 
органу місцевого 
самоврядування з 
назвою "Любимівська 
сільська рада"

Тематичні 
запити та 
листування про 
їх виконання

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

07.06.2017

0318/01-22

06.06.2017

03/1797
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про участь у конгресі 
польських архівістів 
"Архіви без кордонів"

Документи 
вищих органів    

10 №

від

№

від

паперовий паперова

09.06.2017

0328/01-02

24.05.2017

32
Наказ

Про службові 
відрядження за кордон та 
укладання міжнародних 
договорів про 
співробітництво у сфері 
архівної справи та 
страхового фонду 
документації

Документи 
вищих органів    

11 №

від

№

від

паперовий паперова

09.06.2017

0327/01-22

22.05.2017

03.3/1608
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про відзначення у 2017 
році 26-ї річниці 
незалежності України

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

12 №

від

№

від

паперовий паперова

09.06.2017

0326/01-01

29.05.2017

04295/08-03
Постанова

Про затвердження 
Порядку подання органу 
ліцензування документів 
в електронній формі

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

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

08.06.2017

0322/01-26

06.06.2017

436/04/02/01-10
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про затвердження 
Порядку внесення змін 
до актових записів 
цивільного стану, що 
зберігаються в 
державних архівах, та їх 
анулювання

Листування з 
іншими 
організаціями

    

14 №

від

№

від

паперовий паперова

06.06.2017

0316/01-28

06.06.2017

01-23/1278
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про проходження 
навчальної архівної 
практики студентами ІІ 
курсу денного відділення 
історичного факультету

Листування з 
іншими 
організаціями

    

3


