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Про надання інформації 

 

Мінекономіки на запит на публічну інформацію від 28.07.2021 № ЗІ-816-21 

щодо розміру посадових окладів працівників Міністерства у 2021 році повідомляє 
наступне. 

Відповідно до статті 1 Закону України 17 березня 2011 року 

№ 3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади” міністерства входять до 
системи центральних органів виконавчої влади. 

Фінансування видатків на забезпечення діяльності центральних органів 
виконавчої влади здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Відповідно до статті 13 Закону України від 24 березня 1995 року 

№ 108/95-ВР “Про оплату праці” оплата праці працівників установ і організацій, що 
фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України 
в межах бюджетних асигнувань.  

Умови оплати праці працівників Міністерства, у тому числі, розміри 
посадових окладів,  визначено відповідними постановами Кабінету Міністрів 

України. 
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 

“Питання оплати праці працівників державних органів” затверджено Схему 
посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, 
підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році (далі – Схема посадових 
окладів). 

Крім того, відповідно до пункту 4 Схеми посадових окладів посадові оклади 
керівних працівників структурних підрозділів, головних та провідних спеціалістів 
Мінекономіки та Мінфіну, які здійснюють підготовку висновків до проектів 
нормативно-правових актів, визначаються відповідно до цієї схеми з       
коефіцієнтом 1,3. Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не 
застосовується до фахівців з питань реформ. 

Розміри посадових окладів працівників патронатної служби та працівників, які 
виконують функції з обслуговування, визначено у постанові Кабінету Міністрів 
України від 24 грудня 2019 р. № 1112 “Про умови оплати праці працівників 
державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну 
службу”. 

Микола Оніщенко     
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Для керівників Міністерства розміри посадових окладів на 2021 рік 
встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 
“Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників 
окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про 
державну службу”. 

З огляду на викладене, в Штатному розписі апарату Мінекономіки на 2021 рік 
затверджено посадові оклади в таких розмірах: 

 

Назва посади Оклад, грн 

Керівники  

перший заступник Міністра 49 527 

заступник Міністра 49 527 

Державні службовці   

державний секретар 33 600 

директор департаменту, директор директорату, генеральний директор 
директорату  

25 870 

19 900 

 

начальник управління (самостійного) 
21 580 

16 600 

начальник відділу (самостійного)  
20 280 

15 600 

Завідувач сектору (самостійного)  
17 810 

13 700 

Заступник  директора департаменту, директорату, генерального директора 
директорату  

20 800 

16 000 

 

заступник начальника управління (самостійного), начальник управління 

  

19 630 

15 100 

заступник начальника відділу (самостійного) 
  

18 850 

14 500 

 

начальник головного управління 

  

20 280 

15 600 

заступник начальника головного управління (управління) 
  

18 720 

14 400 

керівник експертної групи 13 600 

начальник відділу 

  

17 810 

13 700 

заступник начальника відділу 

  

15 730 

12 100 
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завідувач сектору 

  

15 600 

12 000 

головний спеціаліст, державний експерт  
13 780 

10 600 

провідний спеціаліст 

  

11 050 

8 500 

Працівники патронатної служби   

начальник служби 17 320 

заступник начальника служби 14 546 

радник 12 402 

помічник, прес-секретар 9 207 

Працівники, які виконують функції з обслуговування   

начальник відділу 8 366 

заступник начальника відділу 7 525 

провідні інженер, консультант 5 717 

старший інспектор 4 793 

 

 

Державний секретар Міністерства 

економіки України                                                        Тетяна ГАЛАБУДСЬКА 
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