
Заробітна плата за жовтень 2021 року нарахована: 

 

1. Голові Закарпатської обласної державної адміністрації          

Полоскову А. О.: 

посадовий оклад                                                38093,44 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                               5714,02 гривень 

індексація                                                                 79,22 гривень 

оплата за дні відрядження                                13721,22 гривень 

        оплата за дні тимчасової  

        непрацездатності (лікарняні)                              3714,90 гривень 

                            

        Всього нараховано заробітної плати             61322,80 гривень  

 

2. Першому заступнику голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації Білецькому  М. З.: 

 

посадовий оклад                                               13552,00 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                      13552,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                               2032,80 гривень 

індексація                                                               264,07 гривень 

оплата за дні відрядження                                  5463,15 гривень 

        премія                                                                   2032,80 гривень  

         

        Всього нараховано заробітної плати            36896,82 гривень  

 

3. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Пацкану О. М.: 

 

посадовий оклад                                                15125,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                   1361,25 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                       15125,00 гривень  

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                                2268,75 гривень 

        індексація                                                                264,07 гривень 

        премія                                                                    2268,75 гривень 

 

        Всього нараховано заробітної плати            36412,82 гривень 

                                           

 

 

 

 



 

4. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Петрушці І. Ш.: 

 

посадовий оклад                                                12925,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                   4653,00 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                       12925,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                1938,76 гривень         

        індексація                                                               238,86 гривень 

        відрядження                                                          5285,43 гривень 

        премія                                                                     2041,88 гривень 

 

        Всього нараховано заробітної плати            40007,93 гривень 

 

5. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Шинкарюку І. С.: 

посадовий оклад                                                 15125,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                   6806,25 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                2268,75 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                        15125,00 гривень 

        індексація                                                                264,07 гривень 

        премія                                                                     2268,75 гривень 

                 

        Всього нараховано заробітної плати            41857,82 гривень  

                                                                                                                                3. 

6. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Добромільському П. П.: 

 

посадовий оклад                                                 3231,25 гривень 

надбавка за вислугу років                                  1066,32 гривень         

        надбавка за інтенсивність праці                        3231,25 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                 484,69 гривень 

        індексація                                                                 56,41 гривень 

        оплата за дні тимчасової  

        непрацездатності (лікарняні)                                985,55 гривень 

        премія                                                                      794,06 гривень 

         

                 

        Всього нараховано заробітної плати             9849,53 гривень  

 


