
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 13.08.18 по 17.08.18

№
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

13.08.2018

0396/01-04

10.08.2018

424
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
17.05.2018 № 252 "Про 
затвердження Плану 
спроможних мереж 
надання первинної 
медичної допомоги 
Запорізької області"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

17.08.2018

0407/01-04

16.08.2018

428
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
обласної державної 
адміністрації від 
19.08.2014 № 415 "Про 
створення обласної 
робочої групи з питань 
сприяння розвитку 
вітчизняного 
книговидання та 
книгорозповсюдження та 
затвердження її складу", 
зі змінами

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

17.08.2018

0408/01-28

17.08.2018

07249/08-47
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про участь у навчанні з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

17.08.2018

0411/01-26

15.08.2018

08/445
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про перенесення 
питання про виконання 
рішення ЕПК 
Державного архіву 
Запорізької області від 
24.11.2017

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

5 №

від

№

від

паперовий паперова

14.08.2018

0397/01-22

09.08.2018

01.4/3643
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про засідання 
Центральної комісії 
Державної архівної 
служби з контролю за 
наявністю, станом та 
розшуком документів 
Національного архівного 
фонду

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

15.08.2018

0401/01-22

15.08.2018

03.3/3463
Листування з 
Державною архівною 
службою України
На додаток до листа 
Укрдержархіву від 
27.07.2018 № 03.3/3449 
щодо виставки архівних 
документів

Документи 
вищих органів    

7 №

від

№

від

паперовий паперова

16.08.2018

0402/01-22

15.08.2018

03.1/3471
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Щодо конференції 
"Архівні дослідження, 
джерела дослідження - 
тенденції та виклики" в 
м. Тбілісі, Грузія

Документи 
вищих органів    

8 №

від

№

від

паперовий паперова

15.08.2018

0403/01-22

15.08.2018

Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про внесення змін до 
наказу Міністерства 
юстиції України від 
19.11.2013 р. № 2438/5 
від 27.06.2018 № 2059/5

Документи 
вищих органів    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

14.08.2018

0398/01-01

31.07.2018

07223/08-03
Постанова

Про затвердження 
Порядку обміну 
інформацією між 
центральними органами 
виконавчої влади, 
атестаційними комісіями 
в процесі проведення 
незалежного 
моніторингу, 
професійної атестації та 
ведення баз даних 
сертифікатів, фахівців та 
звітів

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

10 №

від

№

від

паперовий паперова

14.08.2018

0399/01-26

13.08.2018

3730/04/2.04-31
Повідомлення

Щодо повторно 
виписаного свідоцтва 
про народження на гр. 
Казачкова А.

Листування з 
іншими 
організаціями

    

11 №

від

№

від

паперовий паперова

15.08.2018

0400/01-26

13.08.2018

607
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про проведення 
експертизи цінності та 
упорядкування 
документів ПрАТ "Завод 
металоконструкцій 
Укрсталь Запоріжжя"

Листування з 
іншими 
організаціями

    

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

12 №

від

№

від

паперовий паперова

16.08.2018

0404/01-26

14.08.2018

6882/10/08-29-21
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про надання 
кандидатури для участі у 
ліквідаційній комісії

Листування з 
іншими 
організаціями

    

13 №

від

№

від

паперовий паперова

16.08.2018

0405/01-26

16.08.2018

6899/10/08-29-01
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про упорядкування 
справ

Листування з 
іншими 
організаціями

    

14 №

від

№

від

паперовий паперова

17.08.2018

0406/01-26

17.08.2018

8-8-0.8-5333/2-18
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про погодження акту 
про невиявлення справ, 
шляхи розшуку яких 
вичерпано

Листування з 
іншими 
організаціями

    

15 №

від

№

від

паперовий паперова

14.08.2018

0434/01-26

14.08.2018

323/03-17
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про участь у проведенні 
навчання

Листування з 
іншими 
організаціями

    

3


