
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 22.05.17 по 26.05.17

№
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

24.05.2017

0303/01-04

23.05.2017

239
Розпорядження

Про преміювання за 
квітень 2017 року

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

24.05.2017

0304/01-23

23.05.2017

08-50/1400
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про Перелік 
розпоряджень голови 
облдержадміністрації, 
знятих з контролю

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

3 №

від

№

від

паперовий паперова

26.05.2017

0308/01-22

25.05.2017

01.4/1634
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про Порядок внесення 
змін до актових записів 
цивільного стану 
(метричних записів), що 
зберігаються в 
державних архівах, та їх 
анулювання

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

4 №

від

№

від

паперовий паперова

26.05.2017

0306/01-01

15.05.2017

03824/08-03
Розпорядження

Про затвердження 
середньострокового 
плану пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року та 
плану пріоритетних дій 
Уряду на 2017 рік

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

5 №

від

№

від

паперовий паперова

26.05.2017

0307/01-26

26.05.2017

265/03-17
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про формування 
замовлення на 
підвищення кваліфікації 
державних службовців у 
Запорізькому центрі 
перепідготовки і 
підвищення кваліфікації 
кадрів на 2018 рік

Листування з 
іншими 
організаціями

    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

22.05.2017

0300/05-18

18.05.2017

1368/01-22
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про проведення 
комплексного 
перевіряння роботи 
служби діловодства, 
експертної комісії та 
архіву

Листування з 
іншими 
організаціями

    



№
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

24.05.2017

0302/01-25

17.05.2017

01-46/0325
Листування з 
райдержадміністраціями

Про надання 
роз"яснення щодо 
порядку і терміну 
зберігання 
адміністративних справ 
відділу з питань надання 
адміністративних послуг

Листування з 
райдержадміні
страціями, 
районними та 
міськими 
радами з 
питань 
основної 
діяльності

    

2

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТА МІСЬКІ РАДИ


