
Заробітна плата за грудень 2021 року нарахована: 

 

1.  Голові Закарпатської обласної державної адміністрації Микиті В.Ф. 

(призначений на посаду 13.12.2021 р.): 

посадовий оклад                                                39 472,36 гривень 

                                    

         Всього нараховано заробітної плати          39 472,36 гривень  

 

 

2. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Добромільському П. П. (23.11.2021 р. – 12.12.2021 р. – в. о. голови 

Закарпатської облдержадміністрації) : 

 

посадовий оклад                                                15125,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                  4991,25 гривень         

        надбавка за інтенсивність праці                       15125,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                2268,75 гривень 

        індексація                                                                275,39 гривень 

                                

        Всього нараховано заробітної плати             37 785,39 гривень  

 

 

3. Першому заступнику голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації Білецькому  М. З.: 

 

посадовий оклад                                                 7225,40 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                        5390,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                                  808,50 гривень 

індексація                                                                 88,65 гривень 

        премія                                                                    -770,00 гривень 

        оплата  днів тимчасової  

        непрацездатності(лікарняні)                             14326,68 гривень 

        щорічна відпустка                                                4622,12 гривень 

        матеріальна допомога на 

        оздоровлення до відпустки                               42150,19 гривень 

         

        Всього нараховано заробітної плати            73 841,54 гривень  

 

 

 

 

 

 



 

4. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Пацкану О. М.: 

 

посадовий оклад                                                13062,50 гривень 

надбавка за вислугу років                                   1175,63 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                       13062,50 гривень  

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

таємниці                                                                1959,38 гривень 

        індексація                                                                237,84 гривень 

        щорічна відпустка                                                 3383,85 гривень 

        матеріальна допомога на 

        оздоровлення до   відпустки                                39041,38 гривень 

 

        Всього нараховано заробітної плати            71 923,08 гривень 

                                           

5. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Петрушці І. Ш.: 

 

посадовий оклад                                                  8250,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                   2970,00 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                         8250,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                1237,50 гривень         

        індексація                                                               150,21 гривень 

        оплата  днів тимчасової  

        непрацездатності(лікарняні)                              15048,66 гривень 

        щорічна відпустка                                                -3471,51 гривень 

         

        Всього нараховано заробітної плати            32434,86 гривень 

                        

6. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

Шинкарюку І. С.: 

посадовий оклад                                                 8250,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                 3712,50 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                                1237,50 гривень 

        надбавка за інтенсивність праці                          8250,00 гривень 

        індексація                                                                150,21 гривень 

        оплата днів  тимчасової 

        непрацездатності (лікарняні)                             16221,92 гривень 

        щорічна відпустка                                               -3695,23 гривень 

                 

        Всього нараховано заробітної плати            34 126,90 гривень  


