№ з/п

№ справи

Дата реєстрації

Категорія запитувача

Форма
надходження

Супровід

Вид інформації

Короткий зміст

Ким розглянуто

Виконавець

Результат розгляду

Подовження строку
відповідно до ст. 20
ЗУ «Про доступ до
публічної інформації»

Дата надання
інформації

Примітки

В.о. директора
департаменту

відділ залучення
інвестицій та розвитку
сільськиї територій,
Управління
бухгалтерського обліку,
прогнозування розвитку
АПК, адміністративного та
господарського
забезпечення

Задоволено

ні

2019-01-29

NA

1

1/0/158-19

2019-01-25

Фізична особа

Електронна пошта

ОДА

Інші види
інформації

Інформація про створення
оперативного штабу реагування на
спроби рейдерських захопленнь
землі та зібраного урожаю на
території Донецької області

2

2/0/158-19

2019-02-06

Фізична особа

Електронна пошта

ОДА, СКМУ

Інші види
інформації

Про надання інформації щодо
функціонування антикорупційних
підрозділів ОДА

В.о. директора
департаменту

відділ адміністративного
та інформаційноаналітичного
забезпечення, відділ
юридичної роботи

Задоволено

Ні

2019-02-11

NA

3

3/0/158-19

2019-02-12

підприємство

Електронна пошта

ОДА

Інші види
інформації

Щодо проблем замінування
сільськогосподарських земель

В.о. директора
департаменту

управління розвитку
агропромислового
виробництва та розвитку
харчової і переробної
промисловості

відмовлено

ні

2019-03-14

NA

4

4/0/158-19

2019-03-06

Фізична особа

Електронна пошта

ОДА

Інші види
інформації

Про надання інформації щодо
транспортного обслуговування
Донецької ОДА та її структурних
підрозділів

В.о. директора
департаменту

Управління
бухгалтерського обліку,
прогнозування розвитку
АПК, адміністративного та
господарського
забезпечення

Задоволено

ні

2019-03-11

NA

В.о. директора
департаменту

Управління
бухгалтерського обліку,
прогнозування розвитку
АПК, адміністративного та
господарського
забезпечення

Задоволено

Ні

2019-03-12

NA

5

5/0/158-19

2019-03-07

Фізична особа

Електронна пошта

ОДА

правова

Щодо отримання копій документів
стосовно планування
впровадження електронних вебсайтів інформаційних технологій
програмного обладнання
Донецької облдержадміністрації,
містах, районах області:за
бюджетні кошти, за кошти
міжнародної технічної допомоги,
безкоштовне впровадження або
інше

6

6/0/158-19

2019-05-30

Фізична особа

Електронна пошта

ОДА

Інші види
інформації

Про надання інформації щодо
фактично виплаченої заробітної
плати співробітникам апарату
Донецької облдержадміністрації

В.о. директора
департаменту

Управління
бухгалтерського обліку,
прогнозування розвитку
АПК, адміністративного та
господарського
забезпечення

Задоволено

Ні

2019-06-04

NA

7

7/0/158-19

2019-06-06

Фізична особа

Електронна пошта

ОДА

Інші види
інформації

Про надання інформаціїпро розмір
заробітної плати у 2019 році
структурних підрозділів Донецької
облдержадміністрації

В.о. директора
департаменту

Сектор бухгалтерського
обліку та звітності

Задоволено

Так

2019-07-04

NA

2019-07-09

фізична особа

електронна пошта

ОДА

Інші види
інформації

щодо надання контактної
інформації керівників підприємств

В.о. директора
департаменту

Відділ юридичної роботи

відмовлено

ні

2019-09-03

NA

Директор
департаменту

сектор управління
персоналом

Задоволено

ні

2019-09-09

NA

Директор
департаменту

Відділ юридичної роботи

Задоволено

ні

2019-09-10

NA

В.о. директора
департаменту

Відділ юридичної роботи

Задоволено

ні

2019-09-10

NA

директор
департаменту

сектор бухгалтерського
обліку та звітності

заводолено

ні

2019-10-31

NA

Директор
департаменту

відділ з питань
земельнихвідносин та
водного господарства

заводолено

ні

2019-11-01

NA

завдоволено

ні

2019-11-29

NA

надійслано за належністю

ні

2019-12-23

NA

ні

2020-01-02

не є розпорядниками

2019-08-30

фізична особа

Електронна пошта

ОДА

2019-09-06

Громадська організація

Електронна пошта

ОДА

2019-09-10

Громадська організація

Електронна пошта

ОДА

Про надання інформації щодо
Інші види
наявності вакансій в ОДА ті її
інформації
структурних підрозділах
Про надання інформації щодо
впровадження ЗУ "Про
Інші види
забезпечення функціонування
інформації
української мови, як державної"
серед КП
Про створення Наглядових рад
Інші види
при державних та комунальних
інформації
підприємствах
про надання штатного розпису,
положення про преміювання,
Інші види інформації
наявнісь реального конфлікту та
інше
щодо вирішення проблем в облаті
пов'язаних з виділенням
Інші види інформації
земельних ділянок та
розблокування шляху для
інвестицій

2019-10-10

фізична особа

Електронна пошта

ОДА

2019-10-29

юридична особа

Електронна пошта

ОДА

2019-11-25

юридична особа

електронна пошта

департамент АПР та ЗВ
ДОДА

інші види інформації

щодо впровадження реформ
земельної реформи

Директор
департаменту

управління земельних
відносин, водних ресурсів,
економіки та інвестицій

2019-12-12

Фізична особа

електронна пошта

КМУ, ОДА

статистині

щодо наявності земель державної
та комунальної власності, які не
надані у користування та можуть
бути використані та передані
безоплатно у приватну власність

Директор
департаменту

відділ діловодства,
організаційного та
госпоарського
забезпечення

2019-12-24

юридична особа

Електронна пошта

департамент АПР та ЗВ
ДОДА

Інші види інформації

щодо кількості фермерських
підприємств що займаються
переробкою молочної продукції,
овочів та фруктів

В.о. директора
департаменту

відділ розвитку харчової і
переробної
промисловості, відділ
юридичної роботи

відмовлено

