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23 травня 2022 р. № 17-22/209 

 

Шановний Олександре Івановичу! 

 

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату 
Кабінету Міністрів електронною поштою 16.05.2022, в межах компетенції 
повідомляємо. 

Статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.08.2009 № 850, Секретаріат 
Кабінету Міністрів здійснює організаційне, експертно–аналітичне, правове, 
інформаційне, матеріально–технічне забезпечення діяльності Прем’єр–міністра 
України, Першого віце–прем’єр–міністра України, віце–прем’єр–міністрів України, 
Міністра Кабінету Міністрів України та міністра, який не очолює міністерство. 

Враховуючи зазначене надаємо інформацію про заробітну плату за березень-

квітень 2022 року вищезгаданих членів Уряду. 

 

Фактично отримана  Прем’єр-міністром  України  Шмигалем  Д. А. заробітна 
плата у березні 2022 становила – 57130,85 гривень. 
Нарахована заробітна плата – 70970,00 гривень, у тому числі: 

– посадовий оклад – 70970,00 грн.; 
– заробітна плата за час відрядження – 3548,50 гривень. 

Сума утриманих податків складала 13839,15 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 12774,60 грн.; 
– військовий збір – 1064,55 гривень. 
 

Фактично отримана  Прем’єр-міністром  України  Шмигалем  Д. А. заробітна 
плата у квітні 2022 становила – 61397,35 гривень. 

Нарахована заробітна плата – 76270,00 гривень, у тому числі: 
– посадовий оклад – 65374,29 грн.; 
– заробітна плата за час відрядження – 10895,71 гривень. 

Сума утриманих податків складала 14872,65 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 13728,60 грн.; 
– військовий збір – 1144,05 гривень. 
 

Фактично отримана Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром 
економіки України Свириденко Ю. А. заробітна плата у березні 2022 становила – 

62491,52  гривень. 
Нарахована заробітна плата – 70970,00 гривень, у тому числі: 

– посадовий оклад – 70970,00 грн.; 
Сума утриманих податків складала 13839,15 гривень, у тому числі: 

– податок з доходів фізичних осіб – 12774,60 грн.; 
– військовий збір – 1064,55 гривень. 
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Крім того, Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки 
України Свириденко Ю. А.  у березні 2022 року отримано допомогу з тимчасової 
непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування – 5360,67 гривень. 

 

Фактично отримана Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром 
економіки України Свириденко Ю. А. заробітна плата у квітні 2022 становила – 

62004,92  гривень. 
Нарахована заробітна плата – 77024,74 гривень, у тому числі: 

– посадовий оклад – 66149,42 грн.; 
– заробітна плата за час відрядження – 10875,32 гривень. 

Сума утриманих податків складала 15019,82 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 13864,45 грн.; 
– військовий збір – 1155,37 гривень. 
 

Фактично отримана Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Стефанішиною О. В. заробітна плата у березні 
2022 становила – 57130,85 гривень. 
Нарахована заробітна плата – 70970,00 гривень, у тому числі: 

– посадовий оклад – 70970,00 грн.; 
Сума утриманих податків складала 13839,15 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 12774, 60 грн.; 
– військовий збір – 1064,55 гривень. 
 

Фактично отримана Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Стефанішиною О. В. заробітна плата у квітні 2022  
становила – 61397,35 гривень. 

Нарахована заробітна плата – 76270,00 гривень, у тому числі: 
– посадовий оклад – 69006,19 грн.; 
– заробітна плата за час відрядження – 7263,81 гривень. 
Сума утриманих податків складала 14872,65 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 13728,60 грн.; 
– військовий збір – 1144,05 гривень. 
 

Фактично отримана Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І. А. заробітна плата у 
березні 2022 становила – 57130,85 гривень. 
Нарахована заробітна плата – 70970,00 гривень, у тому числі: 

– посадовий оклад – 70970,00 гривень. 
Сума утриманих податків складала 13839,15 гривень, у тому числі: 

– податок з доходів фізичних осіб – 12774, 60 грн.; 
– військовий збір – 1064,55 гривень. 
 

Фактично отримана Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук І. А. заробітна плата у 
квітні 2022  становила – 61397,35 гривень. 

Нарахована заробітна плата – 76270,00 гривень, у тому числі: 
– посадовий оклад – 76270,00 гривень. 
Сума утриманих податків складала 14872,65 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 13728,60 грн.; 
– військовий збір – 1144,05 гривень. 
 



Фактично отримана Віце-прем’єр-міністром України – Міністром цифрової 
трансформації України Федоровим М. А. заробітна плата у березні 2022 становила – 

57130,85 гривень. 
Нарахована заробітна плата – 70970,00 гривень, у тому числі: 

– посадовий оклад – 70970,00 гривень. 
Сума утриманих податків складала 13839,15 гривень, у тому числі: 

– податок з доходів фізичних осіб – 12774, 60 грн.; 
– військовий збір – 1064,55 гривень. 
 

Фактично отримана Віце-прем’єр-міністром України – Міністром цифрової 
трансформації України Федоровим М. А. заробітна плата у квітні 2022 становила – 

61397,35 гривень. 
Нарахована заробітна плата – 76270,00 гривень, у тому числі: 
– посадовий оклад – 76270,00 гривень. 
Сума утриманих податків складала 14872,65 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 13728,60 грн.; 
– військовий збір – 1144,05 гривень. 
 

Фактично отримана Міністром Кабінету Міністрів України                     
Немчіновим О. М. заробітна плата у березні 2022 становила – 57130,85 гривень. 
Нарахована заробітна плата – 70970,00 гривень, у тому числі: 

– посадовий оклад – 70970,00 гривень. 
Сума утриманих податків складала 13839,15 гривень, у тому числі: 

– податок з доходів фізичних осіб – 12774, 60 грн.; 
– військовий збір – 1064,55 гривень. 
 

Фактично отримана Міністром Кабінету Міністрів України Немчіновим О. М. 
заробітна плата у квітні 2022 становила – 61397,35 гривень. 

Нарахована заробітна плата – 76270,00 гривень, у тому числі: 
– посадовий оклад – 76270,00 гривень. 
Сума утриманих податків складала 14872,65 гривень, у тому числі: 
– податок з доходів фізичних осіб – 13728,60 грн.; 
– військовий збір – 1144,05 гривень. 

 

Також інформуємо, що оплата праці міністрів України, які очолюють 
міністерства здійснюється за рахунок бюджетних коштів, передбачених міністерству. 

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 
«Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах 
виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за 
запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо 
інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки 
даних або яка потребує створення в інший спосіб. 

Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до міністерств для 
розгляду та надання Вам більш детальної інформації в установленому порядку. 
 

 

Департамент інформації та взаємодії з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Міністрів 
 


