
 

Заробітна плата за липень 2022 року нарахована: 

 

        1. Голові Закарпатської обласної державної адміністрації – начальнику 

обласної військової адміністрації Микиті В. Ф.: 

посадовий оклад                                                49030,71 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                              7354,61 гривень   

        оплата за дні відрядження                                 22554,12 гривень                  

         

        Всього нараховано заробітної плати            78939,44 гривень  

 

2. Першому заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

– першому заступнику начальника обласної військової адміністрації       

Білецькому М. З.: 

 

посадовий оклад                                                14620,00 гривень 

        індексація                                                           247,00 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                              2193,00 гривень    

        надбавка за інтенсивність праці                       14620,00 гривень                                                 

        оплата за дні відрядження                                 7396,0 гривень 

 

        Всього нараховано заробітної плати            39076,00 гривень  

 

 

 

3. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації – 

заступнику начальника обласної військової адміністрації Пацкану О. М.: 

 

посадовий оклад                                                 13821,43 гривень 

        індексація                                                            211,71 гривень 

надбавка за вислугу років                                 1243,93 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                              2073,21 гривень    

        надбавка за інтенсивність праці                       13821,43 гривень                                                 

        премія                                                                  4146,43 гривень 

        відпускні                                                             5547,55 гривень 

        матеріальна допомога на оздоровлення          34702,36 гривень 

 

        Всього нараховано заробітної плати            75568,05 гривень 

 

  

4. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації – 



заступнику начальника обласної військової адміністрації Іванчо В. В.: 

 

посадовий оклад                                                13821,43 гривень 

        індексація                                                           247,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                 6219,64 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                              2073,21 гривень    

        надбавка за інтенсивність праці                       13821,43 гривень                                                 

        оплата за дні відрядження                                 5989,29 гривень 

 

        Всього нараховано заробітної плати           42172,00 гривень 

  

5. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації – 

заступнику начальника обласної військової адміністрації Шинкарюку І. С.: 

 

посадовий оклад                                                13821,43 гривень 

        індексація                                                           247,00 гривень 

надбавка за вислугу років                                 6219,64 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                              2073,21 гривень    

        надбавка за інтенсивність праці                       13821,43 гривень                                                 

        оплата за дні відрядження                                 5989,29 гривень 

 

        Всього нараховано заробітної плати           42172,00 гривень 

 

6. Заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації – 

заступнику начальника обласної військової адміністрації Добромільському П. П.: 

 

посадовий оклад                                                12285,71 гривень 

        індексація                                                           188,19 гривень 

надбавка за вислугу років                                 4054,28 гривень 

        надбавка за виконання обов'язків, які  

        передбачають доступ до державної  

        таємниці                                                              1842,86 гривень    

        надбавка за інтенсивність праці                       12285,71 гривень   

        по листкам непрацездатності  

        за рахунок роботодавця                                     3755,28 гривень 

        по листкам непрацездатності  

        за рахунок ФСС                                                  2503,52 гривень  

        відпускні                                                             7903,28 гривень 

        матеріальна допомога на оздоровлення          38360,30 гривень                                              

                                           

 

        Всього нараховано заробітної плати           83179,13 гривень  


