
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 09.10.17 по 13.10.17

№
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

09.10.2017

0509/01-23

09.10.2017

08488/08-21
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про використання 
онлайн-інструменту з 
Розрахунку стандартних 
витрат суб"єктів малого 
підприємництва під час 
застосування М-тесту

Документи 
вищих органів    

2 №

від

№

від

паперовий паперова

10.10.2017

0511/01-04

06.10.2017

533
Розпорядження

Про внесення змін до 
розпорядження голови 
обласної державної 
адміністрації від 
12.07.2017 № 338 "Про 
затвердження 
Антикорупційної 
програми Запорізької 
обласної державної 
адміністрації на 2017 
рік"

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

10.10.2017

0512/01-23

10.10.2017

01-04-15/615
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про тематику дня 
інформування населення 
Запорізької області у 
жовтні 2017 року

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

11.10.2017

0513/01-04

09.10.2017

536
Розпорядження

Про затвердження 
висновку щодо 
відповідності 
Конституції та законам 
України проектів рішень 
стосовно добровільного 
об"єднання 
територіальних громад 
Новоукраїнської та 
Смілівської сільських 
рад Більмацького району 
Запорізької області у 
Новоукраїнську сільську 
об"єднану територіальну 
громаду Більмацького 
району Запорізької 
області

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

12.10.2017

0514/01-23

11.10.2017

08573/08-44
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією

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

Про перевірку стану 
військового обліку 
громадян України у 
Луганській області

6 №

від

№

від

паперовий паперова

12.10.2017

0515/01-23

12.10.2017

19-07/22
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про результати 
комплексної перевірки 
діяльності Якимівської 
районної державної 
адміністрації

Розпорядження 
голови 
Запорізької 
облдержадміні
страції

    

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

7 №

від

№

від

паперовий паперова

13.10.2017

0518/01-04

28.08.2017

07343/08-03
Розпорядження

Про затвердження плану 
заходів на 2017-2018 
роки у зв"язку із 85-ми 
роковинами Голодомору 
1932-1933 років в 
Україні

Документи 
вищих органів    

ОБЛАСНА РАДА

8 №

від

№

від

паперовий паперова

13.10.2017

0519/01-03

04.10.2017

08684/08-17
Рішення

Про внесення змін і 
доповнень до обласної 
Програми 
матеріально-технічної 
підтримки діяльності 
органів виконавчої влади 
в Запорізькій області на 
2017-2019 роки, 
затвердженої рішенням 
обласної ради від 
06.04.2017 № 63

Документи 
вищих органів    

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

9 №

від

№

від

паперовий паперова

12.10.2017

0516/01-26

05.10.2017

16/1559
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про погодження акту 
про невиявлення справ 
(документів), шляхи 
розшуку яких вичерпано

Листування з 
іншими 
організаціями

    

10 №

від

№

від

паперовий паперова

12.10.2017

0517/01-26

05.10.2017

16/1560
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про залишення на 
зберіганні в архіві ПРАТ 
"ЗАПОРІЖКОКС" 
протоколів загальних 
зборів акціонерів

Листування з 
іншими 
організаціями

    

11 №

від

№

від

паперовий паперова

09.10.2017

0510/05-18

05.10.2017

2059533
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про зберігання 
документів в архіві ПАТ 
"Запоріжсталь"

Листування з 
іншими 
організаціями

    

2


