
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 06.08.18 по 10.08.18

№
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

06.08.2018

0389/01-04

02.08.2018

406
Розпорядження

Про затвердження 
висновку щодо 
відповідності 
Конституції та законам 
України проектів рішень 
стосовно добровільного 
об"єднання 
територіальних громад 
Малинівської, 
Новозлатопільської, 
Полтавської та 
Приютненської 
сільських рад 
Гуляйпільського району 
Запорізької області в 
Малинівську сільську 
об"єднану територіальну 
громаду Гуляйпільського 
району Запорізької 
області з 
адміністративним 
центром у селі 
Малинівка

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

08.08.2018

0391/01-23

08.08.2018

14-16/17
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про надання пропозицій 
до перевірки діяльності 
Мелітопольської 
районної державної 
адміністрації

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

10.08.2018

0395/01-04

09.08.2018

418
Розпорядження

Про заходи щодо 
забезпечення складання 
проектів місцевих 
бюджетів області на 
2019 рік та прогнозу на 
наступні за плановим два 
бюджетні періоди

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

09.08.2018

0393/01-04

08.08.2018

414
Розпорядження

Про внесення змін та 
доповнень до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
06.06.2018 № 306 "Про 
затвердження Інструкції 
з діловодства 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

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

5 №

від

№

від

паперовий паперова

10.08.2018

0394/01-22

09.08.2018

01.4/3642
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про оцифрування 
документів НАФ та 
довідкового апарату

Документи 
вищих органів    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

06.08.2018

0390/01-22

03.08.2018

01.4/3579
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про стажування 
реставраторів у 
Державному центрі 
збереження документів 
Національного архівного 
фонду

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

7 №

від

№

від

паперовий паперова

09.08.2018

0392/01-26

02.08.2018

322
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про надання 
кандидатури для 
проведення експертизи 
цінності секретних 
документів

Листування з 
іншими 
організаціями

    

2


