
Заробітна плата за листопад 2021 року нарахована: 

 

1. Голові Закарпатської обласної державної адміністрації  Полоскову А. О. 

(звільнений з посади 22.11.2021 р.): 

 

посадовий оклад                                                33 311,65 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                               4 567,52 гривень 

індексація                                                              -155,61 гривень 

оплата за дні відрядження                                 13 617,96 гривень 

        компенсація невикористаної 

        відпустки                                                             38 985,80  гривень 

                            

        Всього нараховано заробітної плати             90 327,32 гривень  

 

 

2. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Добромільському П. П. (з 01.11.2021 – 23.11.2021 р.– заступник голови, з 

23.11.2021 – в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації): 

 

посадовий оклад                                                14162,43 гривень 

надбавка за вислугу років                                  4083,75 гривень         

        надбавка за інтенсивність праці                       12375,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                1856,25 гривень 

        індексація                                                                180,05 гривень 

        оплата за дні тимчасової  

        непрацездатності (лікарняні)                              3745,09 гривень 

        премія                                                                    6187,50 гривень 

         

        Всього нараховано заробітної плати             42 590,07 гривень  

 

3. Першому заступнику голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації Білецькому  М. З.: 

 

посадовий оклад                                               15142,76 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                      11473,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                               1720,95 гривень 

індексація                                                               178,85 гривень 

        премія                                                                   6032,95 гривень  

         

        Всього нараховано заробітної плати            34 548,51 гривень  

 



4. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Пацкану О. М.: 

посадовий оклад                                                16108,10 гривень 

надбавка за вислугу років                                   1299,38 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                       14437,50 гривень  

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                                2165,63 гривень 

        індексація                                                                252,07 гривень 

        премія                                                                    7218,75 гривень 

        Всього нараховано заробітної плати            41 481,43 гривень 

                                           

5. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Петрушці І. Ш.: 

 

посадовий оклад                                                10823,21 гривень 

надбавка за вислугу років                                   3217,50 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                        8937,50 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                1340,63 гривень         

        індексація                                                               156,04 гривень 

        відрядження                                                          3771,42 гривень 

        щорічна відпустка                                              16315,04 гривень 

        премія                                                                     4468,75 гривень 

        Всього нараховано заробітної плати            49030,09 гривень 

                        

                                                                                                                       3. 

 

6. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Шинкарюку І. С.: 

посадовий оклад                                                 12293,44 гривень 

надбавка за вислугу років                                   4640,63 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                1546,88 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                        10312,50 гривень 

        індексація                                                                190,76 гривень 

        премія                                                                     5156,25 гривень 

        щорічна відпустка                                               17353,28 гривень 

                 

        Всього нараховано заробітної плати            51 493,74 гривень  

                                                                                                                                 

 

 

 

        Керівник апарату   



        державної адміністрації                                                          Руслана НАТУРКАЧ 
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