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Секретаріат Кабінету Міністрів
України
Бабанко О. І.

Обласна державна адміністрація на виконання доручення Секретаріату
Кабінету Міністрів України 06.02.2020 М 3716/0/2-20 розглянула запитБабанка О.І. щодо формування фонду оплати праці працівників обласної та
районних державних адміністрацій та повідомляє про наступне.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України 03.09.2019
М.» 04110-09-10і22087 Закарпатській обЛДержадміністрації за бюджетною
програмою 7771010 ,,Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області”
доведено граничний обсяг видатків на оплату праці на 2020 рік у сумі
179,3 млн.гривень. В листі було зазначено, що видатки на оплату праці
працівників районних державних адміністрацій на 2020 рік зменшено проти2019 року у звіязку із скороченням граничної чисельності працівників районних
державних адміністрацій з огляду на звуження їх повноважень, пов*язане із
утворенням обіієднаних територіальних громад. Враховуючи зазначене, видатки
на оплату праці працівників райдержадміністрації зменшено на 40 відсотків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 року М.) 926 ,,Про
внесення змін До деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування
постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 рокуМ 746” граничНу чисельність працівників райдержадміністрацій Закарпатської
області зменшено на 688 одиниць, або на 39 відсотків.

Враховуючи підвищення посадових окладів з 01.01.2020 року, доведений
обсяг видатків на оплату праці забезпечує виплату обовіязкових складових
заробітної плати працівників райдержадміністрацій лише на 9 місяців. Також
не врахована потреба в коштах для проведення розрахунків із вивільненими
працівниками (компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога при
звільненні).

Разом з тим фонд оплати праці обласної ланки не змінювався із
2018 року. Варто зазначити, що у звіязку із скороченням працівників
райдержадміністрацій та збільшенням об*єднаних територіальних громадзбільшилося навантаження на структурні підрозділи облдержадміністрації.
Водночас середня заробітна плата працівників районної ланки становить
8,6 тис. грн., обпасної - 10,8 тис. гривень.
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