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21.04.2022 № 9-з/0/198-22 

На № _________ від ____________ 

 

Катерина ВАХРУШЕВА 

 

E-mail-foi+request-101357-

88ed5db2@dostup.pravda.com.ua  

 

Про розгляд запиту 

на публічну інформацію 
 

 

Шановна пані Катерино! 

 

Розглянувши Ваш запит до облдержадміністрації від 17.04.2022 щодо 
надання публічної інформації про розмір оплати праці кожного працівника 

Донецької ОДА та її структурних підрозділів за березень 2022 року управління 
культури і туризму облдержадміністрації (далі – управління) на підставі норм 
чинного законодавства та в межах повноважень надаємо інформацію згідно 
додатку 1 до листа (додається). 

Також повідомляємо, що у березні 2022 року простій в управлінні не 
оголошувався, двадцять п’ять працівників управління працювали дистанційно, 

один працівник мобілізований. 

Організація роботи управління в період введення воєнного стану 

визначено розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної 
адміністрації від 28.02.2022 № 193/5-22 «Про організацію роботи апарату та 
структурних підрозділів Донецької облдержадміністрації в умовах правового 
режиму воєнного стану» (зі змінами). 

У разі незгоди з результатами розгляду запиту маєте право на оскарження 
відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Додаток на 1 аркуші в 1 примірнику. 

 

З повагою 

 

Начальник управління     Вікторія ТОЧЕНА 
 

 

 

 

Реброва Алла 

 

mailto:xxx.x@xx.xxx.xx


 

Додаток 1 до листа 

______________________ 

 

№ 
з/п 

Посада 

Розмір оплати праці 
управління культури і 

туризму Донецької ОДА, 

грн.коп. 
1 Начальник управління 39615,96 

2 

Заступник начальника управління – начальник 
відділу з питань туризму курортів та охорони 
культурної спадщини управління культури і туризму 

27069,80 

3 

Заступник начальника управління – начальник 
відділу мистецтв на навчальних закладів управління 
культури і туризму 

23181,84 

4 
Начальник відділу культурно-дозвіллєвої діяльності 
управління культури і туризму 

40153,60 

5 

Начальник відділу – головний бухгалтер фінансових 
ресурсів та бухгалтерського обліку управління 
культури і туризму 

20957,50 

6 
Начальник відділу національностей і релігій 

управління культури і туризму 
21750,00 

7 

Головний спеціаліст з питань туризму курортів та 
охорони культурної спадщини управління культури 
і туризму 

14985,60 

8 

Головний спеціаліст – бухгалтер фінансових 
ресурсів та бухгалтерського обліку управління 
культури і туризму 

12296,82 

9 Головний спеціаліст по роботі з персоналом 16292,53 

10 
Головний спеціаліст відділу мистецтв на навчальних 
закладів управління культури і туризму 

34476,88 

11 

Головний спеціаліст відділу з питань туризму 
курортів та охорони культурної спадщини 
управління культури і туризму 

16751,60 

12 

Головний спеціаліст – бухгалтер фінансових 
ресурсів та бухгалтерського обліку управління 
культури і туризму 

14829,00 

13 
Головний спеціаліст відділу мистецтв на навчальних 
закладів управління культури і туризму 

14829,00 

14 
Головний спеціаліст відділу мистецтв на навчальних 
закладів управління культури і туризму 

10448,17 

15 
Головний спеціаліст відділу культурно-дозвіллєвої 
діяльності управління культури і туризму 

12596,00 

16 
Головний спеціаліст відділу культурно-дозвіллєвої 
діяльності управління культури і туризму 

14829,00 

17 
Головний спеціаліст відділу національностей і 
релігій управління культури і туризму 

21613,60 

18 

Головний спеціаліст відділу з питань туризму 
курортів та охорони культурної спадщини 
управління культури і туризму 

14515,80 

19 Головний спеціаліст – юрисконсульт 15768,60 

20 Головний спеціаліст відділу з питань туризму 16856,00 



курортів та охорони культурної спадщини 
управління культури і туризму 

21 
Головний спеціаліст відділу національностей і 
релігій управління культури і туризму 

11125,60 

22 

Головний спеціаліст фінансових ресурсів та 
бухгалтерського обліку управління культури і 
туризму 

14102,60 

23 

Головний спеціаліст відділу з питань туризму 
курортів та охорони культурної спадщини 
управління культури і туризму 

33504,48 

24 

Головний спеціаліст фінансових ресурсів та 
бухгалтерського обліку управління культури і 
туризму 

7946,00 

25 
Головний спеціаліст відділу національностей і 
релігій управління культури і туризму 

13050,04 

26 

Провідний спеціаліст відділу з питань туризму 
курортів та охорони культурної спадщини 
управління культури і туризму 

9363,80 

 

 

Начальник управління    Вікторія ТОЧЕНА 


