
№ з/п № справи Дата реєстрації
Категорія 

запитувача

1 1/0/158-19 2020-01-10 Фізична особа

2 2/0/158-19 2020-01-16 Фізична особа



3 3/0/158-19 2020-01-16 Фізична особа

4 4/0/158-19 2020-01-22 юридична особа

5 5/0/158-19 2020-01-23 юридична особа

7 7/0/158-19 2020-02-17 Фізична особа



8 2020-02-11 Фізична особа

9 2020-03-04 юридична особа

10 2020-03-04 юридична особа

11 2020-03-13 Фізична особа

12 2020-03-19 юридична особа



13 2020-04-07 Фізична особа

14 2020-04-13 Фізична особа

15 2020-04-21 юридична особа

16 22.04.202 Фізична особа

17 2020-04-23 юридична особа

18 2020-04-27 юридична особа

19 2020-04-29 Фізична особа



20 2020-05-05 Фізична особа



Форма надходження Супровід Вид інформації Короткий зміст

Електронна пошта ОДА Інші види інформації

Щодо 

відчудження 

облдерадміністра

цією земельних 

ділянок 

державної 

власності 

відповідно до 

Земельного 

кодексу України 

(шляхом 

укладення 

договорів

Електронна пошта КМУ, ОДА Інші види інформації

щодо надання 

копій посадових 

інструкцій всіх 

державних 

службовців 

облдерадміністра

ції



Електронна пошта ОДА Інші види інформації

щодо надання 

списку 

працівників 

облдержадмінітр

ації та стрктурних 

підрозділів

Електронна пошта ОДА Інші види інформації

Стосовно 

надання 

інформаації щодо 

отримання в 

оренду воднго 

об'єкту

Електронна пошта
Департамент 

АПР та ЗВ ДОДА
Статистична

Щодо надання 

переліку 

підприємств АПК 

, які розташовані 

в Донецькій 

області

Електронна пошта ОДА Інші види інформації

щодо надання 

інформації 

фактично 

нарахованої 

з/плати 

співробітникам 

ОДА та їх 

стрктурних 

підрозділів



Електронна пошта ОДА Інші види інформації

про надання 

інформації щодо 

переліку  

посадових  осіб 

ОДА,які  

отримали будь-

яку матеріальну 

допомогу 

протягом 2019 

року, із 

зазначенням сум 

та підстав виплат

Електронна пошта ОДА Інші види інформації

1. Суми фонду 

з/плат за 2019рік;                                    

2. Кількість 

працівників 

департаменту у 

209 році;              

3. Нарахування 

з/плати 

директору 

департаменту у 

2019 році

Електронна пошта
Департамент 

АПР та ЗВ ДОДА
Інші види інформації

інформація щодо 

суми фонду 

заробітньої плати 

департаменту за 

2019 рік. Кількість 

працівників 

департаменту у 

2019 році. 

Електронна пошта КМУ, ОДА Інші види інформації

інформація щодо 

виплат кожному 

працівнику 

обласних та 

районних 

адміністрацій, 

надбавок всіх 

видів протягом 

2017-2020 роках

юелектронна пошта
Департамент 

АПР та ЗВ ДОДА
Статистична

щодо діючих 

фермерських 

господарств та 

аграріїв області



електронна пошта ОДА інші види інформації

низка питань 

стосовно 

земельних 

відносин

електронна пошта ОДА інші види інформації

інформація щодо 

програм 

підтримки та 

макро, малого та 

середнього 

бізнесу, які діють 

в області

електронна пошта
Департамент 

АПР та ЗВ ДОДА
Інші види інформації

щодо надання 

відповіді на запит 

від 03.03.2020 на 

електронну 

адресу

електронна пошта ВРУ, ОДА Інші види інформації

низка питань 

стосовно 

використання  

земельної 

ділянки

електронна пошта ОДА інші види інформації

інформацію щодо 

вільних вакансій 

в аппараті та 

структурних 

підрозділах ОДА

електронна пошта
Департамент 

АПР та ЗВ ДОДА
Інші види інформації

інформацію щодо 

переліку напрямів 

та заходів 

підтримки 

сільськогосподар

ських виробників, 

що діють в регіоні 

із державними та 

регіональними 

программами

електронна пошта ОДА Інші види інформації

інформацію чи 

працює в ОДА та 

її структурних 

підрозділах одна 

особа



Електронна пошта КМУ, ОДА Інші види інформації

низка питань 

стосовно 

використання  

земельної ділянки



Ким розглянуто Виконавець Результат розгляду

Подовження 

строку відповідно 

до ст. 20 ЗУ «Про 

доступ до 

публічної 

інформації»

директор 

департоменту

відділ земельних 

відносин
Задоволено ні

директор 

департоменту

сектор управління 

персоналом
Задоволено так



директор 

департоменту

сектор управління 

персоналом
Задоволено ні

директор 

департоменту

відділ воднихних 

відносин
Задоволено ні

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

надійлано за належністю ні

директор 

департоменту

відділ 

бухгалтерського 

обліку,  звітності та 

фінансового 

заезпечення, 

сектор управління 

персоналом

Задоволено так



директор 

департоменту

відділ 

бухгалтерського 

обліку,  звітності та 

фінансового 

заезпечення та 

відділ юридичної 

роботи

задоволено ні

директор 

департоменту

відділ 

бухгалтерського 

обліку,  звітності та 

фінансового 

заезпечення

задоволено так

директор 

департоменту

відділ 

бухгалтерського 

обліку,  звітності та 

фінансового 

заезпечення

Задоволено так

директор 

департоменту

відділ 

бухгалтерського 

обліку,  звітності та 

фінансового 

заезпечення

Задоволено так

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

ст. 22 (за налжністю) ні



директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

ст. 22 (за налжністю) ні

директор 

департоменту

відділ економіки та 

інвестицій
Задоволено ні

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

Задоволено ні

заступник 

директора 

депатаменту

управління 

земельних та 

водних ресурсів, 

економіки та 

інвестицій

частково задоволено ні

директор 

департоменту

сектор управління 

персоналом
Задоволено ні

директор 

департоменту

відділ економіки та 

інвестицій
Задоволено ні

директор 

департоменту

сектор управління 

персоналом
Задоволено ні



заступник директора 

депатаменту

управління 

земельних та водних 

ресурсів, економіки 

та інвестицій

Задоволено ні



Дата надання 

інформації
Примітки

2020-01-15 NA

2020-02-12 NA



2020-01-21 NA

2020-01-28 NA

2020-01-24 NA

2020-03-12



2020-02-14

2020-03-27

2020-03-30

2020-04-06

2020-03-23



2020-04-09

2020-04-15

2020-04-22

2020-04-27

2020-04-24

2020-04-29

2020-04-30



2020-05-07


