
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 24.04.17 по 28.04.17

№
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

24.04.2017

0245/01-04

20.04.2017

Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
19.12.2014 № 670 "Про 
створення громадського 
(волонтерського) 
комітету при обласній 
державній адміністрації 
із сприяння вирішення 
питань, пов"язаних із 
проведенням 
Антитерористичної 
операції на Сході 
України, затвердження 
його складу та 
положення про нього" зі 
змінами

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

24.04.2017

0247/01-04

20.04.2017

182
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
06.06.2016 № 337 "Про 
затвердження 
Положення про 
експертну комісію 
Запорізької обласної 
державної адміністрації 
та її складу", зі змінами

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

24.04.2017

0248/01-04

20.04.2017

184
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
03.01.2017 № 1 "Про 
затвердження Інструкції 
про порядок ведення 
обліку, зберігання, 
використання і знищення 
документів та інших 
матеріальних носіїв 
інформації, що містять 
службову інформацію в 
апараті Запорізької 
обласної державної 
адміністрації"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    



№
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

4 №

від

№

від

паперовий паперова

24.04.2017

0249/01-04

20.04.2017

183
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
21.02.2017 № 70 "Про 
затвердження 
Положення про комісію з 
питань роботи із 
службовою інформацією 
в апараті Запорізької 
обласної державної 
адміністрації та її 
складу"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0255/01-04

25.04.2017

190
Розпорядження

Про преміювання за 
березень 2017 року

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0256/01-23

26.04.2017

08-24/1142
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання 
консультативно-методич
ної допомоги 
об"єднаним 
територіальним 
громадам

Документи 
вищих органів    

7 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0257/01-04

29.03.2017

130
Розпорядження

Про створення ради 
громадських організацій 
при 
облдержадміністрації, 
затвердження її складу 
та Положення про неї

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0260/01-23

26.04.2017

08-36/30-к
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про виплату 
матеріальної допомоги 
для вирішення 
соціально-побутових 
питань директору 
Державного архіву 
Запорізької області 
Тедєєву О.С.

Документи 
вищих органів    

9 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0261/01-23

26.04.2017

08-36/31-к
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про виплату 
матеріальної допомоги 
для вирішення 
соціально-побутових 
питань заступнику 
директора Державного 
архіву Запорізької 
області Ядловській О.Л.

Документи 
вищих органів    

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

10 №

від

№

від

паперовий паперова

28.04.2017

0264/01-28

25.04.2017

02936/08-26
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про прийом на навчання 
до Національної академії 
держуправління та День 
відкритих дверей

Документи 
вищих органів    

ДЕПУТАТИ

11 №

від

№

від

паперовий паперова

24.04.2017

0250/01-05

18.04.2017

4-04/38
Депутатське звернення

Щодо надання копії 
рішення Лукашівської 
сільської ради 
Запорізького району 
Запорізької області за 
1995-1997 рр. про 
виділення земельної 
ділянки на гр. Рибка 
Леонід Денисович

Тематичні 
запити та 
листування про 
їх виконання

    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0258/01-22

25.04.2017

01.4/1334
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про надання інформації 
щодо фінансування 
державних архівів

Документи 
вищих органів    

13 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0259/01-22
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про виконання 
доручення 
Віце-прем"єр-міністра 
України П. Розенка від 
25 квітня 2017 року № 
16241/1/1-17

Документи 
вищих органів    

14 №

від

№

від

паперовий паперова

27.04.2017

0262/01-22

18.04.2017

01.2/1242
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про надання пропозицій 
до Тематичного плану

Документи 
вищих органів    

15 №

від

№

від

паперовий паперова

24.04.2017

0246/01-22

21.04.2017

02.3/1313
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про надання інформації 
про результати співпраці 
з Генеалогічним 
товариством Юта (США)

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

16 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0253/01-01

14.04.2017

03072/08-04
Витяг з протоколу

Про проекти постанов 
Кабінету Міністрів 
України

Документи 
вищих органів    

ОБЛАСНА РАДА

17 №

від

№

від

паперовий паперова

26.04.2017

0254/01-23

14.04.2017

03091/08-17
Лист

Про чергову сесію 
обласної ради, яка 
відбудеться 25.05.2017

Листування з 
обласною 
радою

    

3



№
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

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

18 №

від

№

від

паперовий паперова

27.04.2017

0263/01-26

21.04.2017

01-129
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями

Про вжиття заходів з 
метою збереження 
документів НАФ

Листування з 
іншими 
організаціями

    

19 №

від

№

від

паперовий паперова

24.04.2017

0251/05-18

19.04.2017

011-0419
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про перенесення 
комплексного 
перевіряння з питань 
організації роботи 
служби діловодства, 
експертної комісії та 
архівного підрозділу у 
ПАТ "Запорізький 
виробничий алюмінієвий 
комбінат"

Листування з 
іншими 
організаціями

    

20 №

від

№

від

паперовий паперова

25.04.2017

0252/01-26

30.03.2017

5
Довідка

Про причини відсутності 
справи № 559 "Протокол 
№ 3 засідання обласної 
ради профспілки" від 
05.12.2007 р.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

4


