
№ 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

1 1/0/158-21 2021-01-18 Фізична особа Електронна пошта ОДА Статистична
Щодо сгосподарств, які є у 

Донецькій області

директор 

департоменту

управління розвитку 

агропромислового 

виробництва та харчової 

промисловості

надіслано за 

належністю
ні 2021-01-20 NA

2 2/0/158-21 2021-01-22 Фізична особа Електронна пошта  ОДА Статистична
Щодо сгосподарств, які є у 

Донецькій області

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

надіслано за належністю так 25.01.22021 NA

3 3/0/158-21 2021-01-25 юридична особа Електронна пошта ОДА Статистична
Щодо сгосподарств, які є у 

Донецькій області

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

надіслано за 

належністю
ні 2021-01-26 NA

4 4/0/158-21 2021-01-27 юридична особа Електронна пошта ОДА
Інші види 

інформації

щодо передачі у користування 

земельної ділянки воного фонду , 

розташованого на території 

Гродівської селтщної ради 

Покровського району

директор 

департоменту
відділ воднихних відносин Задоволено ні 2021-02-01 NA

5 5/0/158-21 2021-01-28 Фізична особа Електронна пошта ОДА
Інші види 

інформації

Щодо надання графіку 

проведення "Горячої лінії" ОДА та 

структурних підрозділів

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

Задоволено ні 2021-01-29 NA

6 6/0/158-21 2021-02-16 Фізична особа Електронна пошта СКМУ, ОДА
Інші види 

інформації

надання інформації щодо 

вакантних посад "Б" та "В" в ОДА 

та структурних підрозділах ОДА

директор 

департоменту

сектор управління 

персоналом
Задоволено ні 2021-02-17

7 7/0/158-21 2021-02-16 Фізична особа Електронна пошта ОДА
Інші види 

інформації

інформація стосовно транспорних 

засобів прибваних у 2019 -2020 

р.р.

директор 

департоменту

відділ бухгалтерського 

обліку
задоволено ні 2021-02-19

8 8/0/156-21 2021-02-24 юридична особа Електронна пошта ОДА
Інші види 

інформації

Щодо захлодів позиції України та 

зняття загроз державі санкціяи 

ЄС

директор 

департоменту

управління земельних та 

водних ресурсів, 

економіки та інвестицій

задоволено ні 2021-03-01

9 9/0/158-21 2021-03-09 Фізична особа Електронна пошта ОДА
Інші види 

інформації

інформація щодо заробітньої 

платизаступників Голови ОДА та 

директорів структурних 

підрозділів  році. 

директор 

департоменту

відділ бухгалтерського 

обліку,  звітності та 

фінансового заезпечення

Задоволено ні 2021-03-11

10 10/0/158-21 2021-03-22 юридична особа Електронна пошта
Департамент АПР та ЗВ 

ДОДА
Статистична

низка питань щодо державної 

допомоги сільськогосподарським 

виробникам

директор 

департоменту

управління земельних 

відносин, водних 

ресурсів, економіки та 

інвестицій, відділ 

бухгалтерського обліку,  

звітності та фінансового 

заезпечення

ст. 22 (за налжністю) ні 2021-03-24

11 11/0/158-20 2021-04-02 юридична особа юелектронна пошта ОДА інші види інформації

щодо напрямків використання у 

2021 році коштів обласного 

бюджету, передбачених на 

дорожнє господарство, ЖКГ та 

агропромислового комплексу

директор 

департоменту

управління розвитку 

агропромислового 

виробництва та харчової і 

переробної 

промисловості

задоволено ні 2021-04-06

12 12/0/158-20 2021-04-19 Фізична особа електронна пошта ОДА Про фізичну особу
Інформація стосовно фізичної 

особи

директор 

департоменту

сектор управління 

персоналом, відділ 

юридичної роботи

задоволено ні 2021-04-20

13 13/0/158-21 2021-04-21 юридична особа електронна пошта ОДА інші види інформації

низка питань щодо земель 

сільськогосподарського 

призначення станом на 2021 рік, 

які знаходяться на 

тимчасовонепідконтрольній 

ериторії та розмір ьоргу по 

земельному податку

директор 

департоменту

управління земельних 

відносин, водних 

ресурсів, економіки та 

інвестицій, відділ 

бухгалтерського обліку,  

звітності та фінансового 

заезпечення

ст. 22 (за налжністю) ні 2021-04-23

14 14/0/158-21 2021-04-21 Фізична особа електронна пошта ОДА Інші види інформації

щодо отримання онулювання 

Дозволу на 

спецводокористування у Д/о

директор 

департоменту

управління земельних 

відносин, водних 

ресурсів, економіки та 

інвестицій, відділ 

Задоволено ні 2021-04-26



15 15/0/158-21 2021-04-27 Фізична особа електронна пошта ОДА Інші види інформації

інформація про фактично 

виплачену заробтню плату 

працівниам ОДА та структурних 

підрозділів ОДА у 2020 році та 

середня кількість працівників

заступник 

директора 

депатаменту

відділ бухгалтерського 

обліку, звітності та 

фінансового 

забезпечення

Задоволено ні 2021-04-30

16 16/0/158-21 2021-04-29 Фізична особа електронна пошта ОДА інші види інформації

інформація про стан розгляду 

клопотання про надання дозволу 

на розроблення проектів із 

землеустрою

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

Задоволено ні 2021-04-30

17 17/0/158-21 2021-06-14 Фізична особа електронна пошта ОДА Інші види інформації

інформація щодо надання копій 

окументів, які взначають порядок 

порядку виконавчих органів 

дежави, в тому числі 

правоохоронних на період COVID-

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

Задоволено ні 2021-06-16

18 18/0/158-21 2021-06-15 Фізична особа електронна пошта ОДА Інші види інформації

інформаціющодо реальної 

чисельності працівників (на 

01.06.2021) та видатків на оплату 

праці передбачених на 2021 рік

директор 

департоменту

сектор управління 

персоналом
Задоволено ні 2021-06-17

19 19/0/158-21 2021-07-01 юридична особа Електронна пошта ОДА статистична
щодо наявності вільних земельних 

ділянок

директор 

департоменту

відділ діловодства, 

ранізаційного та 

господарського 

забезпечення

за належністю ні 2021-07-07

20 20/0/158-21 2021-07-01 фізична особа електронна пошта Департамент АПР та ЗВ ДОДА інші види інформації

інформація чи відноситься  земельна  

ділянка до земель комунальної 

власності

директор 

департаменту
відділ земельних відносин задоволено ні 2021-07-06

21 21/0/158-21 2021-07-09 фізична особа електронна пошта ОДА інші види інформації

Щодо оприлюднення на Єдиному 

вебпорталі використаннякоштів 

інформації

директор 

департаменту

відділ діловодства, 

організаційного та 

господарського 

забезпечення

інформація відсутня ні 2021-07-13

22 22/0/158-21 2021-07-12 фізична особа електронна пошта ОДА інші види інформації

низка питань щодо небезпечних 

об'єктів на теритрії Д/о та їх вплив на 

довкілля

директор 

департаменту
відділ юридичної роботи не є розпорядником ні 2021-07-16

23 23/0/158-21 2021-07-14 фізична особа електронна пошта ОДА інші види інформації

інформація щодо користування 

земельними ділянками для ведення 

лісового господарства державними  

лісогосподарськими підприємствами

директор 

департаменту
відділ земельних відносин задоволено ні 2021-07-20

24 24/0/158-21 2021-07-23 фізична особа електронна пошта департамент АПР та ЗВ ДОДА інші види інформації

щодо надання інформації стосовно 

стану грунтів у області, зокрема 

родючості та розорювання грунтів

директор 

департаменту

відділ діловодства, 

організаційного та 

господарського 

забезпечення

за належністю (ст.22 ч.3) ні 2021-07-28


