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Шановний пане Вадиме!

На Ваш запит щодо надання публічної інформації, що надійшов до Головного
управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (далі – Головне
управління) та зареєстрований 28.04.2021 за вх. № 21/11, повідомляємо наступне.

Оплата праці державних службовців врегульована Законом України
«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі – Закон) та постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці
працівників державних органів» (зі змінами) (далі – Постанова № 15).

Відповідно ст.50 Закону заробітна плата працівників складається з:
посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного
службовця. За результатами роботи та щорічного оцінювання службової
діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій
державного службовця належать:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску

державного службовця в загальний результат роботи державного органу.
Постановою № 15 затверджено схему посадових окладів на посадах

державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних
органів; розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців,
перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати
праці; Положення про застосування стимулюючих виплат державним
службовцям.
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У зв’язку з тим, що Ваш запит стосується надання великого обсягу
інформації та потребує пошуку інформації серед значної кількості даних
повідомляємо, що відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» строк розгляду запиту у цій частині продовжено
до 20 робочих днів.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до
керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Начальник Головного управління Світлана ЗІННИК

Лариса Кириченко (0472) 36 08 03


