
Прокуратура України

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА
вул. Коцюбинського, 2а, м. Ужгород, 88000 факс: 61-52-77
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Обласною прокуратурою розглянуто Ваш інформаційний запит від 
01.0^2021, що надійшов на електронну пошту.

Відповідно до Вашого запиту надаємо копії наказів про преміювання та 
встановлення надбавки державним службовцям органів Закарпатської 
обласної прокуратури за період з 01.01.2021 по 30.06.2021 року включно.

У разі незгоди з відповіддю, відповідно до ст. 23 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Ви вправі оскаржити її керівнику обласної 
прокуратури або до суду.

Додаток: на 23 арк.

Начальник відділу організації прийому

громадян, розгляду звернень та запитів

г

В. Фрицюк

Закарпатська обласна  

прокуратура

mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№ 6  к

О

січня 2021 року м. Ужгород

Про виплату премії

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 
2012 року № 505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів прокуратури», Положення про преміювання 
працівників органів прокуратури України, Національної академії прокуратури та 
членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, затвердженого 
наказом Генеральної прокуратури України від 09 серпня 2017 року 
№ 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 року 
№1028/30896 та Положення про преміювання державних службовців органів 
прокуратури Закарпатської області, затвердженого керівником Закарпатської 
обласної прокуратури від 23 вересня 2020 року № 113, керуючись ст. 11 Закону 
України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити премію за січень 2021 року працівникам Закарпатської 
обласної прокуратури та працівникам місцевих прокуратур у наступних 
розмірах:

к сцевих прокуратур - % міс' ого фонду заробітної
слати (грошоього забезпечення).

1 2. Державним службовцям - 20 % посадового окладу.
икам, які виконують функції з обслуговування - 

місяче:і о фонду заробітної плата ротового забезпечення).
егг̂ гтгам̂  оайнягим обслуговуванням органів прокуратури - 

' місячного фонду зароштної п л а т  (грошового заоезпечення).

,-і; ' ькогосо- окуратури області:

керівника Мукачівської м 
шської місцевої пг

2 . , г-' "іитп розгул- - змії ла 20% 

рокурору Рахівсьсого шддшу %  ~ыь ;сі прокуратури ГїїДЕЮ В.В.



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№  7̂ - к

« л _  » січня 2021 року м. Ужгород

Про встановлення надбавки державним службовцям 
місцевих (окружних) прокуратур

Відповідно до п.14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(з наступними змінами) та положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури затвердженого 
наказом керівника обласної прокуратури від 23.09.2020 №113, керуючись 
ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну службу» та ст. 11 Закону України 
«Про прокуратуру»

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити державним службовцям місцевих прокуратур 
з 01 січня 2021 року надбавки за інтенсивність праці у відсотках до 
посадового окладу у наступних розмірах:

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 
Ужгородської місцевої прокуратури ГАНУСИЧ Н.В.

110%

- спеціалісту Ужгородської місцевої прокуратури ПЛАТАШ Х.О. 110%
- спеціалісту Ужгородської місцевої прокуратури ШАНТІ О.В. 110%
- спеціалісту Ужгородської місцевої прокуратури ГЛУХАНИЧ Х.М. 110%
- спеціалісту Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої 

прокуратури ПОПОВИЧ М.І.
110%

- спеціалісту Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури 
СОКАЧ Л.В.

110%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 
Мукачівської місцевої прокуратури СЕРКОВІЙ Н.В.

110%

- спеціалісту Мукачівської місцевої прокуратури СОВТУС Н.М. 110%
- спеціалісту Мукачівської місцевої прокуратури ГНИБІДІ З.М. 110%



Г т в нжюггю»»... я 'зір ярем« «а 30%: 
рокурору і. ка-" мої місце»: прокуратури СІгЖІБдУ Ш.В. 

а .) р зру Виноградізсьг о відділу' місцевої Б . ВИСУ В.І.
2Л. Не .виплачу и премію:

-першому заступнику керівника Берегівської місцевої юкуратури 
ОМАНИКУ Р В.;

- начальнику Рахшеького ц зської місцевої прокуоатури Ю Г'и і ̂  С.В.
прокурору Рахів^з го від діл 5 ^  ської місцево’’ дрокура у ГЧ Ч  Х.В.; 

-прою зору ??. .у тілуг —Т7'ВСЬКОЇ місцевої куратури 'А? ч.Д

Підстава: рапорт начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку- 
головного бухгалтера обласної прокуратури від 25 січня 2021 року, рапорт 
виконувача обов’язків керівника Тячівської місцевої прокуратури від 17.12.2020, 
рапорт виконувача обов’язків керівника Тячівської місцевої прокуратури від 
15.01.2021, рапорт виконувача обов’язків керівника Мукачівської місцевої 
прокуратури від 15.01.2021, рапорт виконувача обов’язків керівника 
Мукачівської місцевої прокуратури від 15.01.2021, рапорт керівника Берегівської 
місцевої прокуратури від 01.01.2021, рапорт виконувача обов’язків начальника 
відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при 
провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового 
розслідування та підтриманням публічного обвинувачення від 27.01.2020.

Д. КазакКерівник обласної прокуратури



- спеціалісту Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури
т и м к о в и ч  в .в .

110%

- спеціалісту Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури 
НАГАЙКО Г.В.

110%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 
Берегівської місцевої прокуратури ДАЛЕКОРЕЙ Н.М.

110%

- спеціалісту Берегівської місцевої прокуратури ПАВЛЮ К О.Ф. 110%
- спеціалісту Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури 

ШАРЗІ Г.Д.
110%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць Хустської 
місцевої прокуратури ВЕЛИЧКО Н.І.

110%

- спеціалісту Хустської місцевої прокуратури ГАНГУР МЛ. 110%
- спеціалісту Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури 

КУЧЕРЕНКО Г.В.
110%

- спеціалісту Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури 
БУНДЗЯК Н.М.

110%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць Тячівської 
місцевої прокуратури БАБИЧ Н.В.

110%

- спеціалісту Тячівської місцевої прокуратури ПАТЯНИК В.О. 110%
- спеціалісту Тячівської місцевої прокуратури ГАСИНЕЦЬ Л.П. 110%

- спеціалісту Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури 
САВУЛІ А.Ф.

110%

3. Контроль за виконання цього наказу покладаю на заступника керівника 
обласної прокуратур.

Підстава: подання, пропозиції начальника відділу фінансування та 
бухгалтерського обліку обласної прокуратури.

Керівник обласної прокуратури Д. Казак



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№  /  к

« ($ ~ » січня 2021 року Ужгород

Про встановлення надбавки державним службовцям 
Закарпатської обласної прокуратури

Відповідно до п.14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(з наступними змінами) та положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури затвердженого 
наказом керівника обласної прокуратури від 23.09.2020 №113, керуючись 
ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну службу» та ст. 11 Закону України 
«Про прокуратуру»

Н А К А З У Ю :

1. Встановити державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури 
з 01 січня 2021 року надбавку за інтенсивність праці у відсотках до 
посадового окладу у наступних розмірах:

- начальнику режимно - секретної частини (на правах відділу) 
БОДАК Н.І.

110%

“ начальнику відділу фінансування та бухгалтерського обліку -  головному 
бухгалтеру САТМАРІ М.М.

110%

- начальнику відділу документального забезпечення БЕЗРУКОВІЙ Л.І. 110%

начальнику відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 
інформаційно-аналітичної роботи БОКШАН Н.П.

110%

- начальнику відділу інформаційних технологій ПАЛІЮ  О.В. 110%

начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально- 
побутових потреб ЯРЕМ І В.П.

110%



- заступнику начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
-  заступнику головного бухгалтера КИР ЛИК Т.О.

110%

заступнику начальника відділу процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях слідчих територіального управління 
Державного бюро розслідувань БІТЛЯНУ І.С.

110%

головному спеціалісту з питань інформаційної політики (тимчасово 
вакантної посади на час відпустки Безеги М.Ю. у зв’язку з вагітністю та 
пологами) ХИЖНЯК К.Р.

110%

— головному спеціалісту відділу кадрової роботи та державної служби 
ЦАП С.С.

110%

головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи відділу кадрової 
роботи та державної служби СЛЮСАРЕНКУ С.Б.

110%

“ головному спеціалісту відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
ГОНЧАРУК О.П.

110%

“ головному спеціалісту відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
ІСАК А.В.

110%

“ головному спеціалісту відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
КОМАРНИЦЬКІЙ Л.М.

110%

— головному спеціалісту режимно - секретної частини (на правах відділу) 
КЕЛЕМАНИК О.І.

110%

“ головному спеціалісту режимно - секретної частини (на правах відділу)
г о т ь к о  н л .

110%

— головному спеціалісту режимно - секретної частини (на правах відділу) 
КНИГИНИЦЬКІЙ н .о .

110%

'

головному спеціалісту відділу інформаційних технологій 
МІЛЬКОВИЧУ Р.М.

140%

— головному спеціалісту відділу інформаційних технологій 
МАТВЕЄВІЙ М.М.

140%

головному спеціалісту відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні оперативно- 
розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та 
підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 
КАВЦІ Ю.І.

110%



й

“ головному спеціалісту відділу організації прийому громадян, розгляду 
звернень та запитів МОЛНАР Н.І.

110%

- спеціалісту відділу документального забезпечення БАБИЧ М.А. 110%

- спеціалісту відділу документального забезпечення ВАИДІ В.В. 110%

- спеціалісту відділу документального забезпечення ХОДАНИЧУ О.М. 110%

- спеціалісту відділу документального забезпечення СТОЙЦІ В.В. 110%

- спеціалісту відділу документального забезпечення САВЧИН Н.Ю. 110%
- спеціалісту відділу документального забезпечення СИДОР Х.В. 110%

- спеціалісту відділу документального забезпечення на час відпустки для 
догляду за дитиною ШИП І.О. ЗИМОМРІ О.І.

110%

“ спеціалісту відділу документального забезпечення на час відпустки для 
догляду за дитиною ЮРТИН Н.В. МАТЯШ В.В.

110%

2. Контроль за виконання цього наказу покладаю на заступника керівника
обласної прокуратури.

Підстава: подання, пропозиції начальника відділу фінансування та 
бухгалтерського обліку обласної прокуратури.

Керівник обласної прокуратури



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№  /3  к

« Ж .  » лютого 2021 року м. Ужгород

Про встановлення надбавки державним службовцям 
Закарпатської обласної прокуратури

Відповідно до п.14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(з наступними змінами) та положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури затвердженого 
наказом керівника обласної прокуратури від 23.09.2020 №113, керуючись 
ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну службу» та ст. 11 Закону України 
«Про прокуратуру»

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури 
з лютого 2021 року надбавки за інтенсивність праці у відсотках до 
посадового окладу у наступних розмірах:

- начальнику режимно - секретної частини (на правах відділу) 
БОДАК Н.І.

140%

- начальнику відділу фінансування та бухгалтерського обліку -  головному 
бухгалтеру САТМАРІ М.М.

140%

- начальнику відділу документального забезпечення БЕЗРУКОВІИ Л.І. 140%
- начальнику відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

інформаційно-аналітичної роботи БОКШ АН Н.П.
140%

- начальнику відділу інформаційних технологій ПАЛІЮ  О.В. 140%

- начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально- 
побутових потреб ЯРЕМ І В.П.

140%

- заступнику начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
-  заступнику головного бухгалтера КИРЛИК Т.О.

140%

заступнику начальника відділу процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях слідчих територіального управління 
Державного бюро розслідувань БІТЛЯНУ І.С.

140%



и

о

головному спеціалісту з питань інформаційної політики (тимчасово 
вакантної посади на час відпустки Безеги М.Ю. у зв’язку з вагітністю та 
пологами) ХИЖ НЯК К.Р.

120%

- головному спеціалісту відділу кадрової роботи та державної служби 
ЦАПС.С.

120%

головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи відділу кадрової 
роботи та державної служби СЛЮСАРЕНКУ С.Б.

120%

- головному спеціалісту відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
ГОНЧАРУК О.П.

120%

- головному спеціалісту відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
ІСАК А.В.

120%

- головному спеціалісту відділу фінансування та бухгалтерського обліку 
КОМ АРНИЦЬКІЙ Л.М.

120%

- головному спеціалісту режимно - секретної частини (на правах відділу) 
КЕЛЕМАНИК О.І.

120%

- головному спеціалісту режимно - секретної частини (на правах відділу) 
ГОТЬКО Н.І.

120%

- головному спеціалісту режимно - секретної частини (на правах відділу) 
КНИГИНИЦЬКІЙ Н.О.

120%

- головному спеціалісту відділу інформаційних технологій 
МІЛЬКОВИЧУ Р.М.

150%

- головному спеціалісту відділу інформаційних технологій 
МАТВЕЄВІЙ М.М.

150%

головному спеціалісту відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні оперативно- 
розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та 
підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за 
додержанням законів Національною поліцією України та органами, які 
ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю 
КАВЦІ Ю.І.

120%

- головному спеціалісту відділу організації прийому громадян, розгляду 
звернень та запитів МОЛНАР Н.І.

120%

- спеціалісту відділу документального забезпечення БАБИЧ М.А. 120%
- спеціалісту відділу документального забезпечення ВАИДІ В.В. 120%
- спеціалісту відділу документального забезпечення ХОДАНИЧУ О.М. 120%
- спеціалісту відділу документального забезпечення СТОЙЦІ В.В. 120%
- спеціалісту відділу документального забезпечення САВЧИН Н.Ю. 120%
- спеціалісту відділу документального забезпечення СИДОР Х.В. 120%

- спеціалісту відділу документального забезпечення МАТВЕЄВІЙ Л.В. 120%

- спеціалісту відділу документального забезпечення на час відпустки для 
догляду за дитиною ТІ ТИП І.О. ЗИМОМРІ О.І.

120%

- спеціалісту відділу документального забезпечення на час відпустки для 
догляду за дитиною ЮРТИН Н.В. МАТЯШ В.В.

120%
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2. Контроль за виконання цього наказу покладаю на заступника керівника 
обласної прокуратури.

Підстава: пропозиції начальника відділу фінансування та бухгалтерського 
обліку обласної прокуратури.

Керівник обласної прокуратури
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№  / 6  к

« Ж _ »  лютого 2021 року м. у жгород

Про встановлення надбавки державним службовцям 
місцевих (окружних) прокуратур

Відповідно до п.14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(з наступними змінами) та положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури затвердженого 
наказом керівника обласної прокуратури від 23.09.2020 №113, керуючись 
ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну службу» та ст. 11 Закону України 
«Про прокуратуру»

Н А К А З У Ю :

1. Встановити державним службовцям місцевих прокуратур 
з лютого 2021 року надбавки за інтенсивність праці у відсотках до 
посадового окладу у наступних розмірах:

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 
Ужгородської місцевої прокуратури ГАНУСИЧ Н.В.

80%

- спеціалісту Ужгородської місцевої прокуратури ПЛАТАШ Х.О. 80%
- спеціалісту Ужгородської місцевої прокуратури Ш АНТІ О.В. 80%
- спеціал істу Ужгородської місцевої прокуратури ГЛУХАНИЧ Х.М. 80%
- спеціалісту Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої 

прокуратури ПОПОВИЧ М.І.
80%

- спеціалісту Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури 
СОКАЧ Л.В.

80%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 
Мукачівської місцевої прокуратури СЕРКОВІЙ Н.В.

80%

- спеціалісту Мукачівської місцевої прокуратури СОВТУС Н.М. 80%

- спеціалісту Мукачівської місцевої прокуратури ГНИБІДІ З.М. 80%



- спеціалісту Половецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури
т и м к о в и ч  в .в .

80%

- спеціалісту Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури 
НАГАЙКО Г.В.

80%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 
Берегівської місцевої прокуратури ДАЛЕКОРЕЙ Н.М.

80%

- спеціалісту Берегівської місцевої прокуратури ПАВЛЮ К О.Ф. 80%
“ спеціалісту Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури 

ШАРЗІ Г.Д.
80%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць Хустської 
місцевої прокуратури ВЕЛИЧКО Н.І.

80%

- спеціалісту Хустської місцевої прокуратури ГАНГУР М.І. 80%
- спеціалісту Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури 

КУЧЕРЕІІКО Г.В.
80%

- спеціалісту Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури 
БУНДЗЯК Н.М.

80%

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць Тячівської 
місцевої прокуратури БАБИЧ Н.В.

80%

- спеціалісту Тячівської місцевої прокуратури ПАТЯНИК В.О. 80%
- спеціалісту Тячівської місцевої прокуратури ГАСИНЕЦЬ Л.П. 80%
- спеціалісту Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури 

САВУЛІ А.Ф.
80%

3. Контроль за виконання цього наказу покладаю на заступника керівника 
обласної прокуратур.

Підстава: подання, пропозиції начальника відділу фінансування та 
бухгалтерського обліку обласної прокуратури.

Керівник обласної прокуратури
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№ М  к

« ^ і »  лютого 2021 року м. Ужгород

Про виплату премії

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 
2012 року № 505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів прокуратури», Положення про преміювання 
працівників органів прокуратури України, Національної академії прокуратури та 
членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, затвердженого 
наказом Генеральної прокуратури України від 09 серпня 2017 року 
№ 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 року 
№1028/30896 та Положення про преміювання державних службовців органів 
прокуратури Закарпатської області, затвердженого керівником Закарпатської 
обласної прокуратури від 23 вересня 2020 року № 113, керуючись ст. 11 Закону 
України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити премію у лютому 2021 року працівникам Закарпатської 
обласної прокуратури та працівникам місцевих прокуратур у наступних 
розмірах:

1.1- Прокурорам місцевій/ прокуратур 75 % місячно: фонду заробітної 
ч нового забезпечення).
1.2. ТТепжавним службовцям - 20 % посадового окладу.

т які вик’ ють Л\ликції з обслуговування 
4 • •у заробітної ’лоти (грошового забезпечення).

4.4. ^ ^ ч и к а м  зайнятим обслуговуванням органіо прокуратури - 
>•* - -обі- -шати чгродг- '-то
2 Відд ^висування та бухгалтерського обліку прокуратури області:

— рСіГГ'! . ”
прокурору Виноградавсысото відділу Берегівської місцевої прокуратури

-401..
>ру Мукачівської міс

\ '
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- прокурору '  £у^ячівсіішї місцеве'  ̂гг̂р̂ГЧ.ггут - ОРОС М.М
меншити ^пч»': премії иа 15%: 

ітрокуго ї 4 у  ’’ • ‘ЗОЇ:, юкурату-г - ЖТІГУНИЦТ Тї-М.
про;уурог '-Ну*  ̂ : ^ ї і і  т'-тіевоїпроку; оиК О  АРУМ .М .
-3. Зменш® -  ’ на 20%:
-.-»окугюоу Муг^чіьг.- ^ п е ц е в о ї прокуратури Кр 4СНОГОЛОРт 50 А.Е» 
тротгуреру " у . *ч ів с і~ -сцевої прокуратури "  -ЖУС.А-
-  >ок . •• • V Млпсачівської м ісу  Ц прокуратуг 'М О Т Р Ш О М У  Л.І.
ТТ'̂ 'Т -Г>ППУ Мтеяа;тз “" : '.ТТРПГ>У гтг>о̂ раТУ1" ' ггт іГТГу р  т
^ к у р с у -' т к о їмісцево іро уратугиФ' ^ ік у  с . і ,

~оршсі гу заступнику кер .вниі і  Ужгородської і іецевої прокуратури
<С А ПІТ V Т І

" У "  у  Мукачівської місцевої прокуратури КЮ  \ЛУ ІЇ.П,
'■ розмір премії к 30%:

- прокурор у Мук :ої місцевої прокуратури ДЕМКУ В.В.
••.••V?ру М "канівської місцевоїпроки: -щуг КРАВЧУКУ Ю.Ю. 

трек, рору Мукг.-у„_.. до? місцевої прокуратури П'*гпгтт‘: . 'і.
■трот ург у  Xyc.To.iL.T-ov місцевої прокуратури МОЛНАР М.П.

' 2 к~ут- '*т г.лзмір •нвемі?' 50%; 
заступнику керівника Хуетської місцеве прокуратури БОБИНИЧ> ІЬТТ

Підстава: рапорт начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку- 
головного бухгалтера обласної прокуратури від 25 січня 2021 року, протокол 
оперативної наради у керівника закарпатської обласної прокуратури 
від 12.02.2021 № 4, протокол оперативної наради у керівника Закарпатської 
обласної прокуратури від 15 лютого 2021 року № 5, рапорт виконувача обов’язків 
начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами 
поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, 
досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення 
від 19.02.2021, рапорт начальника відділу представництва інтересів держави в 
суді від 23 лютого 2021 року, рапорт керівника Берегівської місцевої прокуратури 
від 10 лютого 2021 року, рапорт виконувача обов’язків керівника Мукачівської 
місцевої прокуратури від 17 лютого 2021 року.

Керівник обласної прокуратури Д. Казак
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№ к

« / /  » березня 2021 року м. Ужгород

Про виплату премії

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 
2012 року № 505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів прокуратури», Положення про преміювання 
працівників органів прокуратури України, Національної академії прокуратури та 
членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, затвердженого 
наказом Генеральної прокуратури України від 09 серпня 2017 року 
№ 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2017 року 
№1028/30896 та Положення про преміювання державних службовців органів 
прокуратури Закарпатської області, затвердженого керівником Закарпатської 
обласної прокуратури від 23 вересня 2020 року № 113, керуючись ст. 11 Закону 
України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю :

1. Встановити премію з 01 до 12 березня 2021 року працівникам місцевих 
прокуратур у наступних розмірах:

кг,ґ  ■; їм місцевих прокурат, 75 %  місячного йду заробітної 
. ати (г- і забе зпечення).

1.2. Державним службовцям місцевих прокуратур - 20 % посадового 
окладу.

1.3. Робітникам, зайнятим обслуговуванням органів місцев прокуратур - 
сячногс фонду заробітної плати (і г эго забезпечення).
^  лділу фінансування т а ' галтерського обліку прок-. /рг області: 

’ а шит і  р о зм т  прем 20%:
- прокурору ського відділу Тячівської місцевої прокуратури

2о Зменшити розмір пре , : 25%:
>г ' ' -а" ■ ь-. . ;; ч с.Ю .

прокурору Свагтзоького відділу сачівської окуратури

7 ї .ПВСЬКОМУ т ?
прокурору Свалявського 
КОЗАРУ М.М.;

відділу Мукачівської прокуратури



г*

ч у
- проктору Ужгородської місцево"’" прокуратури ГОЛИЧУ М.М.; 

"я розмір премії на 40%:

V ’хінського відділу Тячівської місцевої
■ОСИПУ С,В.;

- прокурору Хустської г /' ;цево: окуратури ДРАГУЛІ Ю.Ю. 
прокурору Іршавського відділу Хустської девої 
^ІЩ КУ лі.Ю.;

прокуратури

»

прокурору ородської місцевої прокуратури ТРОФІМ® 
юк рор' жгородської місцевої прокуратурі ТЕВКУЛИЧУ О.І.;

ур ру г ячівс ько і і * V :ое >ї  прокуратури Р -’У р

ЧУ

Підстава: рапорт начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку- 
голозного б> хгалтера обласної прокуратури від 11 березня 2021 року, рапорт 
виконувача обов’язків начальника відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової 
діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного 
обвинувачення обласної прокуратури від 25.02.2021 та від 26.02.2021, рапорт 
виконувача обов’язків керівника Тячівської місцевої прокуратури від 15.02.2021, 
рапорт виконувача обов’язків начальника відділу ведення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи обласної 
прокуратури від 11.03.2021.

Керівник обласної прокуратури Д. Казак

Ч у



и

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№  /  к

« /^  » березня 2021 року м. Ужгород

Про встановлення надбавки державним службовцям 
окружних прокуратур

Відповідно до п.14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
Ч_/ України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від

18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(з наступними змінами) та положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури затвердженого 
наказом керівника обласної прокуратури від 23.09.2020 №113, керуючись
ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну службу» та ст. 11 Закону України 
«Про прокуратуру»

Н А К А З У Ю :

1. Встановити державним службовцям окружних прокуратур 
з 15 березня 2021 року надбавки за інтенсивність праці у відсотках до 
посадового окладу у наступних розмірах:

- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 
Ужгородської окружної прокуратури ГАНУ СИЧ Н.В.

80%

- спеціалісту Ужгородської окружної прокуратури ПЛАТАШ Х.О. 80%
- спеціалісту Ужгородської окружної прокуратури Ш АНТІ О.В. 80%
- спеціалісту Ужгородської окружної прокуратури ГЛУХАНИЧ Х.М. 80%
- спеціалісту Ужгородської окружної прокуратури ПОПОВИЧ М.І. 80%
- спеціалісту Ужгородської окружної прокуратури СОКАЧ Л.В. 80%
- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць 

Мукачівської окружної прокуратури СЕРКОВІЙ Н.В.
80%

- спеціалісту Мукачівської окружної прокуратури СОВТУС Н.М. 80%
- спеціалісту Мукачівської окружної прокуратури ГНИБІДІ З.М. 80%
- спеціалісту Мукачівської окружної прокуратури ТИМКОВИЧ В.В. 80%
- спеціалісту Мукачівської окружної прокуратури НАГАЙКО Г.В. 80%
- спеціалісту Берегівської місцевої прокуратури ПАВЛЮ К О.Ф. 80%



- спеціалісту Берегівської окружної прокуратури ШАРЗІ Г.Д. 80%
- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць Хустської 

окружної прокуратури ВЕЛИЧКО Н.І.
80%

- спеціалісту Хустської окружної прокуратури ГАНГУР М.І. 80%
- спеціалісту Хустської окружної прокуратури КУЧЕРЕНКО Г.В. 80%
- спеціалісту Хустської окружної прокуратури БУНДЗЯК Н.М. 80%
- головному спеціалісту з питань захисту державних таємниць Тячівської 

окружної прокуратури БАБИЧ Н.В.
80%

- спеціалісту Тячівської окружної прокуратури САВУЛІ А.Ф. 80%

3. Контроль за виконання цього наказу покладаю на заступника керівника
обласної прокуратур.

Керівник обласної прокуратури Д. Казак

О
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№ к

«_3£у> березня 2021 року м. Ужгород

Про виплату премії

У відповідності Положення про преміювання працівників органів 
прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 
від 09 серпня 2017 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19 серпня 2017 року №1028/30896 та Положення про преміювання державних 
службовців органів прокуратури Закарпатської області, затвердженого 
керівником Закарпатської обласної прокуратури від 23 вересня 2020 року № 113, 
керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити премію у березні 2021 року працівникам Закарпатської 
обласної прокуратури та працівникам окружних прокуратур у наступних 
розмірах:

1.1. Державним службовцям - 20 % посадового окладу.
1.2. Працівникам, які виконують функції з обслуговування 

75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
1.3. Робітникам, зайнятим обслуговуванням органів прокуратури -

^  75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
2. Відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області:

Підстава: рапорт начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку- 
головного бухгалтера обласної прокуратури від 24 березня 2021 року.

Керівник обласної прокуратури Д. Казак



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
к

«Д _  » квітня 2021 року м. Ужгород

Про виплату премії

У відповідності Положення про преміювання працівників органів 
прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 
від 09 серпня 2017 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19 серпня 2017 року №1028/30896 та Положення про преміювання державних 
службовців органів прокуратури Закарпатської області, затвердженого 
керівником Закарпатської обласної прокуратури від 23 вересня 2020 року № 113, 
керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити премію у квітні 2021 року працівникам Закарпатської 
обласної прокуратури та працівникам окружних прокуратур -у наступних 
розмірах:

1.1. Державним службовцям - 20 % посадового окладу.
1.2. Працівникам, які виконують функції з обслуговування 

75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
1.3. Робітникам, зайнятим обслуговуванням органів прокуратури - 

75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
2. Відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області:

Підстава: рапорт начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку- 
головного бухгалтера обласної прокуратури від 20 квітня 2021 року.

Керівник обласної прокуратури Д. Казак



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№  к

«3 (  » травня 2021 року м. Ужгород

Про встановлення надбавки державним службовцям

Відповідно до п. 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» 
(з наступними змінами) та положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям Закарпатської обласної прокуратури затвердженого 
наказом керівника обласної прокуратури від 23.09.2020 № 113, керуючись
ч. 2 ст. 17 Закону України «Про державну службу» та ст. 11 Закону України 
«Про прокуратуру»

Н А К А З У Ю :

О

1. Встановити спеціалістам Тячівської окружної прокуратури 
Закарпатської області з 20 травня 2021 року надбавку за інтенсивність праці 
у відсотках до посадового окладу у наступних розмірах:

- спеціалісту Тячівської окружної прокуратури ПАТЯНИК В.О. 80%

- спеціалісту Тячівської окружної прокуратури МАНЗЮК М.1. 80%

2. Встановити спеціалісту Хустської окружної прокуратури Закарпатської 
області з 17 травня 2021 року надбавку за інтенсивність праці у відсотках до 
посадового окладу у наступному розмірі:

спеціалісту Хустської окружної прокуратури КУЛЕШ ОВІИ С.В. 80%

3. Контроль за виконання цього наказу покладаю на заступника керівника 
обласної прокуратури Жилкіна В.В.

Підстава: подання виконувача обов'язків керівника Тячівської окружної 
прокуратури Келемена В.Ю. від 21.05.2021 № 07.52-104-801вих-21 та подання
керівника Хустської окружної 
від 21.05.2021 № 07.54-1043вих-21.

Виконувач обов'язків керівника 
обласної прокуратури

прокуратури Зовдуна С.П.



І

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№</•*# к

« <^{» травня 2021 року м. Ужгород

Про виплату премії

У відповідності Положення про преміювання працівників органів 
прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 
від 09 серпня 2017 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19 серпня 2017 року №1028/30896 та Положення про преміювання державних 
службовців органів прокуратури Закарпатської області, затвердженого 
керівником Закарпатської обласної прокуратури від 23 вересня 2020 року № 113, 
керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити премію у травні 2021 року працівникам Закарпатської 
обласної прокуратури та працівникам окружних прокуратур у наступних 
розмірах:

1.1. Державним службовцям - 20 % посадового окладу.
1.2. Працівникам, які виконують функції з обслуговування 

75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
1.3. Робітникам, зайнятим обслуговуванням органів прокуратури - 

75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
2. Відділу фінансування та бухгалтерського обліку обласної прокуратури:
2.1. Зменшити розмір премії на 5%:

- спеціалісту відділу документального забезпечення обласної прокуратури
МАТЯШ В.В.

Підстава: рапорт начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку- 
головного бухгалтера обласної прокуратури від 24 травня 2021 року, рапорт 
начальника відділу документального забезпечення обласної прокуратури 
від 19 травня 2021 року.

Керівник обласної прокуратури



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Н А К А З
№/ 6 £  к

<<А 0  » червня 2021 року М. Ужгород

Про виплату премії

У відповідності Положення про преміювання працівників органів 
прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 
від 09 серпня 2017 року № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19 серпня 2017 року №1028/30896 та Положення про преміювання державних 
службовців органів прокуратури Закарпатської області, затвердженого 
керівником Закарпатської обласної прокуратури від 23 вересня 2020 року № 113, 
керуючись ст. 11 Закону України «Про прокуратуру»,

Н А К А З У Ю  :

1. Встановити премію у червні 2021 року працівникам Закарпатської 
обласної прокуратури та працівникам окружних прокуратур у наступних 
розмірах:

1.1. Державним службовцям - 20 % посадового окладу.
1.2. Працівникам, які виконують функції з обслуговування 

75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
1.3. Робітникам, зайнятим обслуговуванням органів прокуратури - 

75 % місячного фонду заробітної плати (грошового забезпечення).
2. Відділу фінансування та бухгалтерського обліку обласної прокуратури:

Підстава: рапорт начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку- 
головного бухгалтера обласної прокуратури від 23 червня 2021 року.

Керівник обласної прокуратури Д. Казак


