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Управління бухгалтерського обліку та звітності Міністерства охорони 

здоров’я України розглянуло Ваш запит на публічну інформацію від 30 червня 

2021 року та в межах компетенції повідомляє. 

Заробітна плата Державного секретаря Міністерства охорони здоров’я 

України Солодкої Інни Василівни що була нарахована у 2020 році (посадовий 

оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, надбавка за роботу з 

таємними документами, та інші виплати передбачені Законом України від 10 

грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів») становить 1010640,02 гривень, до виплати – 

813565,20 гривень, в тому числі: 

основна заробітна плата нарахована – 650538,06 гривень, до виплати –  

523683,14 гривень; 

додаткова заробітна плата нарахована – 360101,96 гривень, до виплати –  

289882,08 гривень; 

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у 

2020 році не нараховувалась та не виплачувалась. 

Заробітна плата Державного секретаря Міністерства охорони здоров’я 

України Солодкої Інни Василівни що була нарахована у січні - червні 2021 року 

(посадовий оклад, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років, надбавка за 

роботу з таємними документами, та інші виплати передбачені Законом України 

від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» та постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів») становить 570360,00 гривень, до виплати – 

459139,80 гривень, в тому числі: 

основна заробітна плата нарахована – 327360,00 гривень, до виплати –  

263524,80 гривень; 

додаткова заробітна плата нарахована – 243000,00 гривень, до виплати –  

195615,00 гривень; 

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у 

2021 році не нараховувалась та не виплачувалась. 
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