
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 07.08.17 по 11.08.17

№
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

07.08.2017

0409/01-23

07.08.2017

02-00/1345
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про участь у засіданні 
робочої групи

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

07.08.2017

0410/01-23

07.08.2017

08-33/2263
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Щодо оголошення 
додаткового конкурсного 
відбору інвестиційних 
програм і проектів, що 
можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів 
державного фонду 
регіонального розвитку у 
2018 році

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

08.08.2017

0412/01-04

04.08.2017

412
Розпорядження

Про затвердження 
висновку щодо 
відповідності 
Конституції та законам 
України проектів рішень 
стосовно добровільного 
об"єднання 
територіальних громад 
Петро-Михайлівської та 
Дніпровської сільських 
рад Вільнянського 
району Запорізької 
області у 
Петро-Михайлівську 
сільську об"єднану 
територіальну громаду 
Вільнянського району 
Запорізької області

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

08.08.2017

0413/01-23

08.08.2017

06358/08-35
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про програму раннього 
відновлення України

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

10.08.2017

0415/01-23

03.08.2017

04394/08-36
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання 
роз"яснення 
Мінсоцполітики

Документи 
вищих органів    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

10.08.2017

0417/01-28

02.08.2017

06450/08-26
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про участь у навчанні з 
питань запобігання та 
протидії корупції

Документи 
вищих органів    

ДЕПУТАТИ



№
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

7 №

від

№

від

паперовий паперова

10.08.2017

0418/01-05

05.08.2017

Запит

Щодо надання копій 
засновчих документів 
Любимівської с/р

Тематичні 
запити та 
листування про 
їх виконання

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

8 №

від

№

від

паперовий паперова

10.08.2017

0416/01-22

19.07.2017

01/2299
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про вивчення стану 
архівної справи в 
науково-дослідних 
інститутах

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

09.08.2017

0414/01-01

07.08.2017

06758/08-09
Доручення

Про опрацювання 
проекту Типової 
інструкції з 
документування 
управлінської інформації 
в електронній формі та 
організації роботи з 
електронними 
документами в 
діловодстві

Документи 
вищих органів    

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

10 №

від

№

від

паперовий паперова

07.08.2017

0411/01-23

02.08.2017

06637/08-19
Лист

Про погодження проекту 
розпорядження КМУ 
"Про затвердження 
плану заходів на 
2018-2020 роки з 
реалізації Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на період до 
2020 року"

Документи 
вищих органів    

2


