
Державний архів Запорізької області

ІНФОРМАЦІЯ
про вхідні документи за період з 30.07.18 по 03.08.18

№
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

30.07.2018

0383/01-23

30.07.2018

08-31/2641
Листування з 
Запорізькою 
облдержадміністрацією
Про недопущення у 
закупівельному процесі

Документи 
вищих органів    

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

2 №

від

№

від

паперовий паперова

01.08.2018

0385/01-23

30.07.2018

07177/08-38
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про відзначення 27-ї 
річниці незалежності 
України та 100-річчя 
відродження української 
державності

Документи 
вищих органів    

3 №

від

№

від

паперовий паперова

02.08.2018

0386/01-23

27.07.2018

07097/08-38
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про забезпечення 
збереженності 
документів 
Національного архівного 
фонду

Документи 
вищих органів    

4 №

від

№

від

паперовий паперова

02.08.2018

0387/01-22

01.08.2018

01.4/3529
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про актуалізацію 
інформації щодо списків 
справ, що перебувають у 
розшуку та списків 
знайдених справ

Документи 
вищих органів    

5 №

від

№

від

паперовий паперова

30.07.2018

0381/01-22

27.07.2018

01.3/3443
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про затвердження 
нормативно-правових 
актів

Документи 
вищих органів    

6 №

від

№

від

паперовий паперова

30.07.2018

0382/01-22

27.07.2018

03.3/3449
Листування з 
Державною архівною 
службою України
Про відзначення 27-ї 
річниці незалежності 
України та 100-річчя 
відродження української 
державності

Документи 
вищих органів    

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства

7 №

від

№

від

паперовий паперова

03.08.2018

0388/01-23

01.08.2018

07267/08-19
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про погодження проекту 
постанови КМУ "Деякі 
питання реалізації у 
2018-2020 роках 
Державної стратегії 
регіонального розвитку 
на період до 2020 року"

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

ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

8 №

від

№

від

паперовий паперова

01.08.2018

0384/01-26

01.08.2018

18
Листування з різними 
підприємствами, 
установами, 
організаціями
Про ліквідацію КЗ 
"Запорізька обласна 
психолого-медико-педаг
огічна консультація"

Листування з 
іншими 
організаціями

    

2


