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Шановна пані!

У Єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді 
України 14.09.2022 року за вх. № 153827 (1004880) зареєстровано Ваш запит на 
публічну інформацію, в якому міститься низка питань щодо заробітної плати 
народних депутатів України та членів Уряду.

Регламентом Верховної Ради України встановлено, що розгляд та надання 
відповіді на запити на інформацію у Верховній Раді України забезпечуються 
Апаратом Верховної Ради України (абзац другий частини п’ятої статті 3).

За результатом розгляду запиту, в межах компетенції, з урахуванням 
продовження терміну його розгляду Управління справами Апарату Верховної 
Ради України повідомляє таке.

З 01 січня  2021 року заробітна плата народного депутата – члена Комітету 
Верховної Ради України  становила на місяць:

посадовий оклад – 22 700 (двадцять дві тисячі сімсот)  гривень;
надбавка за інтенсивність праці (100% від посадового окладу) – 

22 700 (двадцять дві тисячі сімсот)  гривень. 
З 01 січня 2022 року заробітна плата народного депутата – члена Комітету 

Верховної Ради України становила на місяць: 
посадовий оклад – 24 810,0 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять)  

гривень.
З 01 квітня 2022 року заробітна плата народного депутата – члена Комітету 

Верховної Ради України становила на місяць: 
посадовий оклад – 24 810,0 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять)  

гривень; 
надбавка за інтенсивність праці (10% до посадового окладу) –        

2 481,0 (дві тисячі чотириста вісімдесят одна)  гривня. 
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З 01 травня 2022 року заробітна плата народного депутата – члена Комітету 
Верховної Ради України становила на місяць:

посадовий оклад – 24 810,0 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять)  
гривень;

надбавка за інтенсивність праці (20% до посадового окладу) –        
4 962,0 (чотири тисячі дев’ятсот шістдесят дві)  гривні. 

З 01 червня 2022 року заробітна плата народного депутата – члена Комітету 
Верховної Ради України становить на місяць:

посадовий оклад – 24 810,0 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять)  
гривень;

надбавка за інтенсивність праці (100% до посадового окладу) –        
24 810,0 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять)  гривень. 

Народним депутатам України, яким присвоєно почесне звання, або які 
мають науковий ступінь, або робота яких передбачає доступ до державної 
таємниці, здійснюються доплати та надбавки до посадового окладу у таких 
розмірах:

доплата за науковий ступінь кандидата наук, доктора філософії – 15 
відсотків;

доплата за науковий ступінь доктора наук – 25 відсотків;
надбавка за почесне звання «народний» – 40 відсотків;
надбавка за почесне звання «заслужений» – 20 відсотків;
компенсація у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної 

таємниці – від 10 до 20 відсотків залежно від ступеня секретності інформації.
Заробітна плата народним депутатам України нараховується на підставі 

табеля обліку відпрацьованого часу. 
Нарахована заробітна плата Голови Верховної Ради України Стефанчука 

Руслана Олексійовича становила:
за січень 2022 року

посадовий оклад                                                     – 20 370,32 гривні;
надбавка за почесне звання «заслужений»       – 4 074,06 гривень;
доплата за науковий ступінь                              – 5 092,58 гривень; 
листок непрацездатності                                         – 18 961,92 гривні;

за квітень 2022 року
посадовий оклад                                                          – 29 772,00 гривні;
надбавка за почесне звання «заслужений»       – 5 954,40 гривень;
доплата за науковий ступінь                             – 7 443,00 гривні;
надбавка за інтенсивність праці                           – 2 977,20 гривень; 

за травень 2022 року
посадовий оклад                                                            – 29 772,00 гривні;
надбавка за почесне звання «заслужений»       – 5 954,40 гривень;
доплата за науковий ступінь                                        – 7 443,00 гривні;
надбавка за інтенсивність праці                           – 5 954,40 гривень;

за серпень 2022 року
посадовий оклад                                                 – 27 183,13 гривень;
надбавка за почесне звання «заслужений»       – 5 436,63 гривні;



доплата за науковий ступінь                       – 6 795,78 гривень;
надбавка за інтенсивність праці                        – 27 183,13 гривень;
службове відрядження                                                   – 6 841,54 гривні.

Нарахована заробітна плата народного депутата – голови підкомітету 
Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики 
Жмеренецького Олексія  Сергійовича становила:

за січень 2022 року
посадовий оклад                                                    – 18 829,26 гривень;

за квітень 2022 року
посадовий оклад                                                      – 25 554,00 гривні;
надбавка за інтенсивність праці                                  – 2 555,40 гривень;

за травень 2022 року
посадовий оклад                                                   – 20 907,82 гривні;
надбавка за інтенсивність  праці                                  – 4 181,56 гривень;

за серпень 2022 року
посадовий оклад                                                 – 25 554,00 гривні;
надбавка за інтенсивність праці                                   – 25 554,00 гривні.

З повагою

Перший заступник 
керівника управління                                                          Г. СУХОВЕРХОВА


