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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ
Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001

тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua, 

themis@minjust.gov.ua,

Web: http://www.minjust.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 28.10.2021, зареєстрований у Мін’юсті 28.10.2021                

за № ПІ-Я-5294, щодо інформації про нараховану та виплачену заробітну плату 

Міністру юстиції України за 2020 рік та в межах компетенції повідомляє таке.
У 2020 році Міністру юстиції України Малюсьці Д.Л. нарахована така 

заробітна плата:
у січні 2020 року – 19 960,92 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 16 000,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 3 200,00 грн;
індексація грошових доходів – 760,92 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 16 068,54 грн;
у лютому 2020 року – 39 883,51 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 13 600,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань   

таємниць – 2 720,00 грн;
індексація грошових доходів – 646,78 грн;
заробітна плата за дні відрядження – 17 622,30 грн;
перерахунок посадового окладу за січень – -761,90 грн;
перерахунок надбавки до посадового окладу як державному експерту з 

питань таємниць за січень – -152,38 грн;
перерахунок індексації грошових доходів за січень – -36,23 грн;
заробітна плата за дні відрядження за січень – 6 244,94 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 32 106,24 грн;
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у березні 2020 року – 74 652,49 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 51 104,76 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань    

таємниць – 10 220,95 грн;
середня заробітна плата для оплати часу відпустки – 6 662,12 грн;
донараховано посадовий оклад за лютий 5 649,00 грн;
донараховано надбавку до посадового окладу як державному експерту з 

питань таємниць за лютий 1 129,80 грн;
перерахунок індексації грошових доходів за лютий – -114,14 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 60 095,25 грн;
у квітні 2020 року – 47 230,00 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 56 100,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань   

таємниць – 11 220,00 грн;
обмеження заробітної плати – -20 090,00 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 38 020,15 грн;
у травні 2020 року – 47 230,00 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 50 194,74 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 10 038,95 грн;
обмеження заробітної плати – -20 090,01 грн;
заробітна плата за дні відрядження – 7 086,32 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 38 020,15 грн;
у червні 2020 року – 47 230,00 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 56 100,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань   

таємниць – 11 220,00 грн;
обмеження заробітної плати – -20 090,00 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 38 020,15 грн;
у липні 2020 року – 47 230,00 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 55 030,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 11 006,00 грн;
обмеження заробітної плати – -18 806,00 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 38 020,15 грн;
у серпні 2020 року – 49 489,61 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 52 278,50 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 10 455,70 грн;
обмеження заробітної плати – -17 865,70 грн;
середня заробітна плата для оплати часу відпустки – 4 621,11 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 39 839,14 грн;
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у вересні 2020 року – 67 916,60 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 55 030,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 11 006,00 грн;
перерахунок обмеження заробітної плати за серпень – 1 880,60 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 54 672,86 грн;
у жовтні 2020 року – 67 708,20 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 46 495,71 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 9 299,14 грн;
оплата за роботу у вихідний день – 2 614,22 грн; 
заробітна плата за дні відрядження – 9 299,13 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 54 505,10 грн;
у листопаді 2020 року – 65 094,00 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 54 245,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 10 849,00 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 52 400,67 грн;
у грудні 2020 року – 65 094,00 грн, у тому числі:
посадовий оклад – 54 245,00 грн;
надбавка до посадового окладу як державному експерту з питань  

таємниць – 10 849,00 грн;
виплачено після сплати податків та зборів 52 400,67 грн.

Державний секретар Олена БОГАЧОВА

Мар’яна Варченко 271 16 30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


