
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 10.01.17 по 13.01.17

№
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

10.01.2017

0013/01-04

04.01.2017

3
Розпорядження

Про створення обласної 
консультативної ради 
учасників 
Антитерористичної 
операції при 
облдержадміністрації, 
затвердження її складу 
та Положення про неї

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

10.01.2017

0014/01-23

10.01.2017

08-29/0030
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про виконання 
Комплексної обласної 
програми з оздоровлення 
та відпочинку дітей, 
підтримки сім"ї, молоді, 
гендерного паритету та 
протидії торгівлі людьми 
на 2012-2016 роки

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

11.01.2017

0017/01-23

11.01.2017

08-44/0035
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про невиконання 
річного табеля 
термінових донесень

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

11.01.2017

0018/01-28

11.01.2017

00006/08-09
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання інформації 
щодо державних 
службовців, які 
відповідно до їх 
трудових книжок на 
протязі 2014 року 
працювали в державних 
органах, що були 
розташовані на території 
АР Крим та м. 
Севастополі та протягом 
2014 року 
працевлаштувалися на 
посади державної 
служби

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

12.01.2017

0019/01-28

12.01.2017

00004/08-09
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання інформації 
щодо отримання 
електронного цифрового 
підпису державними 
службовцями категорії 
"А", "Б" та "В"

Документи 
вищих органів    



№
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

12.01.2017

0020/01-28

12.01.2017

00147/08-36
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання інформації 
щодо організації 
здійснення 
дисциплінарних 
проваджень за формами 
ДК, ДВ-1 та ДВ-2  та 
переліку питань для 
розгляду на навчальному 
семінарі щодо 
здійснення 
дисциплінарних 
проваджень

Документи 
вищих органів    

7 №

від

№

від

паперовий паперова

13.01.2017

0021/01-23

12.01.2017

00118/08-24
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про визначення 
державних та 
регіональних інтересів 
при розробленні 
детального плану 
території

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

8 №

від

№

від

паперовий паперова

13.01.2017

0022/01-22

13.01.2017

02.3/121
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про виконання заходів з 
відзначення Дня 
Соборності України - 
98-ї річниці Акта злуки 
Української Народної 
Республіки і 
Західноукраїнської 
Народної Республіки

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

10.01.2017

0015/01-28

10.01.2017

7/03-17
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про навчання за 
професійною програмою 
підвищення кваліфікації

Листування з 
іншими 
організаціями

    

10 №

від

№

від

паперовий паперова

10.01.2017

0016/01-28

10.01.2017

08-02/82
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Щодо надання 
інформації відносно 
проведеної атестації по 
робочим місцям, де 
сплив термін дії наказів 
про результати атестації 
робочих місць

Листування з 
іншими 
організаціями

    

2


