
 

Катерині ВАХРУШЕВІЙ 

   foi+request-101357-

88ed5db2@dostup.pravda.com.ua 

 

Про розгляд запиту 

на публічну інформацію 

 

 Шановна пані Катерино! 

 

За результатами розгляду Вашого запиту на отримання публічної 

інформації, стосовно нарахованої заробітної плати за березень 2022 року кожного 

працівника апарату ОДА та її структурних підрозділів, кількість службовців, яким 

було оформлено простій та низки інших питань, повідомляємо: 

1. Нарахована заробітна плата за березень 2022 року: 

начальник служби у справах дітей Донецької обласної державної 

адміністрації 35 408 грн. 38 коп.; 

 заступник начальника служби – начальник відділу опіки та піклування 

Донецької обласної державної адміністрації 51 560 грн. 00 коп.; 

начальник відділу профілактичної роботи та соціального захисту служби у 

справах дітей Донецької обласної державної адміністрації 38 200 грн. 00 коп.; 

 завідувач сектору правової роботи, діловодства та з питань персоналу 

служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації  

29 209 грн. 00 коп.; 

 головний спеціаліст-юрисконсульт служби у справах дітей Донецької 

обласної державної адміністрації 25 340 грн. 00 коп.; 

 головний спеціаліст-бухгалтер служби у справах дітей Донецької обласної 

державної адміністрації 23 602 грн. 64 коп.; 

 головний спеціаліст відділу опіки та піклування служби у справах дітей 

Донецької обласної державної адміністрації 21 200 грн. 30 коп.; 

 головний спеціаліст відділу опіки та піклування служби у справах дітей 

Донецької обласної державної адміністрації 30 795 грн. 40 коп.; 

 головний спеціаліст відділу опіки та піклування служби у справах дітей 

Донецької обласної державної адміністрації 20 474 грн. 02 коп.;  

 головний спеціаліст відділу опіки та піклування служби у справах дітей 

Донецької обласної державної адміністрації 25 240 грн. 00 коп.;  
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 головний спеціаліст відділу профілактичної роботи та соціального захисту 

служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації  

24 180 грн. 00 коп.; 

 головний спеціаліст відділу профілактичної роботи та соціального захисту 

служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації 

25 340 грн. 00 коп.;  

 головний спеціаліст відділу профілактичної роботи та соціального захисту 

служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації 24 776 грн. 00 

коп.; 

 головний спеціаліст відділу профілактичної роботи та соціального захисту 

служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації 22 514 грн. 00 

коп.; 

 водій служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації 

13 404 грн. 40 коп. 

2. Протягом запитуваного періоду в службі у справах дітей Донецької 

обласної державної адміністрації простій не запроваджувався. 

3. 28.02.2022 в службі у справах дітей Донецької обласної державної 

адміністрації запроваджено виконання посадових обов’язків та дорученої роботи 

працівниками поза межами адміністративної будівлі за місцем їх фактичного 

перебування. 

4. Режим функціонування служби у справах дітей Донецької обласної 

державної адміністрації на період режиму воєнного стану залишився без змін. 

 

 

З повагою 

 

Начальник служби                                                                 Наталія ТИМОФЕЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександр Кожан 

Ольга Шлапак   
(0626)485223 


