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Катерині Вахрушевій 

foi+request-101357-88ed5db2 

@dostup.pravda.com.ua 
 

Про надання інформації 
 

Шановна пані Катерино! 
 

У відповідь на Ваш запит на публічну інформацію від 17 квітня 2022 року 

управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації (далі – 

Управління) надає інформацію щодо розміру нарахованої заробітної плати 
працівникам Управління за березень 2022 року, що додається. 

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної 
адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 28 лютого     
2022 року № 193/5-22 «Про організацію роботи апарату та структурних 
підрозділів Донецької облдержадміністрації умовах правового режиму 
воєнного стану», наказом начальника Управління від 28 лютого 2022 року         
№ 01-05/162/320-22 «Про організацію роботи управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації умовах правового режиму воєнного стану» в 
Управлінні введено режим роботи поза межами адміністративної будівлі 
Управління (дистанційно). 

Протягом березня 2022 року, з 15 державних службовців Управління:              
8 – виконували свої посадові обов’язки поза межами адміністративної будівлі 
Управління, за місцем їх фактичного перебування; 6 – знаходились в відпустках 

різних видів; 1 – мобілізований. Простій, у зв’язку з неможливістю виконання 
посадових обов’язків державними службовцями Управління, не оголошувався. 

У разі незгоди з результатом розгляду запиту, Ви маєте право його 
оскаржити згідно зі статтею 23 Закону України «Про публічну інформацію». 
 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 
 

           З повагою 
 

Начальник управління   
      

 

  Володимир МИЦИК  
 

 
 
Віра Борутя 
0509075387 
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Додаток до листа 

Управління фізичної культури та 
спорту облдержадміністрації 
від__21.04.2022_ № _02-37/6/326-22_ 

 

Розмір нарахованої заробітної плати 

працівникам управління фізичної культури та спорту  
Донецької облдержадміністрації за березень 2022 року 

 

№ 
з/п 

Посада Нараховано, 

грн. 
1. Начальник управління 20760,00 

Відділ організаційно-кадрової роботи управління 

2. заступник начальника управління – начальник відділу 
організаційно-кадрової роботи управління 

31174,00 

 

3. головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організаційно-

кадрової роботи управління 

38046,74 

 

4. головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи 
управління 

15802,00 

 

Відділ реалізації профільних програм управління 

5. заступник начальника управління-начальник відділу 
реалізації профільних програм управління 

71968,47 

 

6. головний спеціаліст відділу реалізації профільних програм 
управління 

18332,01 

 

7. головний спеціаліст відділу реалізації профільних програм 
управління 

21338,54 

 

Відділ фізкультурно-спортивної роботи управління 

8. начальник відділу фізкультурно-спортивної роботи 
управління 

23350,00 

 

9. головний спеціаліст відділу фізкультурно-спортивної 
роботи управління 

24130,27 

 

10. головний спеціаліст відділу фізкультурно-спортивної 
роботи управління 

18854,00 

 

11. головний спеціаліст відділу фізкультурно-спортивної 
роботи управління 

15802,00 

 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності управління 

12. начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності – 

головний бухгалтер управління 

24175,00 

 

13. головний спеціаліст – бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку і звітності управління 

18264,00 

 

14. головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і 
звітності управління 

16250,00 

 

15. головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і 
звітності управління 

21726,38 

 

                                   _______________________________________ 

 


