Інформація
про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди,
додаткового блага керівника, членів правління, членів наглядової ради, членів
комісії з реорганізації Державної іпотечної установи
(на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації)
Дата оприлюднення: 04 листопада 2021 року
1.
Структура оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника,
членів правління, членів наглядової ради, членів комісії з реорганізації Державної
іпотечної установи:
 Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених посадових обов'язків та встановлюється у вигляді посадових окладів.
Основна заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.
Про зміну діючих посадових окладів в бік погіршення Адміністрація повинна
повідомити працівника не пізніш як за два місяця до таких змін.
 Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми,
за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати і
надбавки, які виплачуються працівникам понад їх основну заробітну плату, які
пов'язані з особливостями та умовами праці, а також особистими якостями працівників.
 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі
винагород за підсумками роботи за рік, премії, компенсаційні та інші грошові і
матеріальні виплати.
2.
Принципи формування оплата праці, винагороди, додаткового блага
керівника, членів правління, членів наглядової ради, членів комісії з
реорганізації Державної іпотечної установи.
Згідно пп.16 п.36 Статуту Державної іпотечної установи, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 05.02.2020 року № 43 (у редакції МФУ від
05.04.2021 року № 198), передбачено затвердження наглядовою радою умов та розміру
оплати праці голови, першого заступника голови правління та заступників голови
правління, інших членів правління і головного бухгалтера.
Додаткова заробітна плата (винагорода) та інші заохочувальні та компенсаційні
виплати можуть виплачуватися керівнику та членам правління на підставі
Колективного договору.
Згідно п.35 Статуту Державної іпотечної установи, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 05.02.2020 року № 43 (у редакції МФУ від
05.04.2021 року № 198), члени наглядової ради виконують свої повноваження на
безоплатній основі.
Відповідно абз.2 п.5 Порядку здійснення заходів, пов’язаних з приєднанням
Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська
фінансова житлова компанія» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08.09.2021 року №945 «Деякі питання приєднання Державної іпотечної установи до
приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія», з дня
затвердження персонального складу комісії з реорганізації ДІУ повноваження
наглядової ради та правління Державної іпотечної установи припиняються.
Згідно наказу Міністерства фінансів України від 29.09.2021 року № 527 «Про
реорганізацію Державної іпотечної установи», затверджено персональний склад

комісії з реорганізації Державної іпотечної установи. Грошова винагорода та інші
виплати членам комісії, які не є працівниками ДІУ, не передбачені.
3.
Розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника,
членів правління, членів комісії з реорганізації Державної іпотечної установи за

жовтень 2021 року
Наглядова рада Державної іпотечної установи відсутня через припинення її
повноважень згідно абз.2 п.5 Порядку здійснення заходів, пов’язаних з приєднанням
Державної іпотечної установи до приватного акціонерного товариства «Українська
фінансова житлова компанія» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08.09.2021 року №945 «Деякі питання приєднання Державної іпотечної установи до
приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія»

(грн.)
Назва посади

Нарахована
основна
заробітна
плата

Нарахована
додаткова
заробітна
плата

Нараховані інші
заохочувальні та
компенсаційні
виплати

Притула Єгор
Михайлович

155 280,00

38 820,00

0,00

Будник Сергій
Іванович

137 806,00

34 451,50

0,00

Ананченко
Андрій
Миколайович
Заступник голови
Кучевський
правління ДІУ
Віталій
Віталійович
Член комісії з реорганізації Овчиннікова
ДІУ, головний бухгалтер
Леся
ДІУ
Олександрівна
Член комісії з реорганізації Вербицький
ДІУ, заступник начальника Дмитро
юридичного управління
Віталійович
департаменту правового та
адміністративного
забезпечення ДІУ
Член комісії з реорганізації Ступак Ольга
ДІУ, начальник відділу
Іванівна
кадрів ДІУ
Член комісії з реорганізації Шевченко
ДІУ, начальник відділу
Олена
нормативно-правової та
Валеріївна
договірної роботи
юридичного управління
департаменту правового та
адміністративного
забезпечення ДІУ
Член комісії з реорганізації Марченко
ДІУ, заступник Голови
Наталія

137 806,00

34 451,50

0,00

137 806,00

34 451,50

0,00

94 915,00

23 728,75

14 500,00

33 500,00

6 700,00

0,00

30 917,00

13 912,65

0,00

30 917,00

9 275,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Голова комісії з
реорганізації ДІУ, голова
правління ДІУ
Заступник голови комісії з
реорганізації ДІУ,
заступник голови
правління ДІУ
Заступник голови
правління ДІУ

ПІБ

Член комісії з реорганізації
ДІУ, головний бухгалтер
Укрфінжитла
Член комісії з реорганізації
ДІУ, начальник відділу
наукових досліджень та
організаційних заходів
головного розпорядника
бюджетних коштів
Департаменту фінансовоекономічного планування,
аналізу та майнових
відносин Мінфіну
Член комісії з реорганізації
ДІУ, директор
Департаменту фінансової
політики Мінфіну
Член комісії з реорганізації
ДІУ, головний державний
ревізор-інспектор відділу
перевірок небанківських
фінансових установ
управління податкового
аудиту фінансових
операцій Головного
управління ДПС у м. Києві
Член комісії з реорганізації
ДІУ, начальник відділу
майнових відносин
Департаменту фінансовоекономічного планування,
аналізу та майнових
відносин Мінфіну
Член комісії з реорганізації
ДІУ, начальник відділу
договірно-правової роботи
управління нормативноправового забезпечення та
договірної роботи
Юридичного департаменту
Мінфіну
Член комісії з реорганізації
ДІУ, головний спеціаліст
відділу супроводження
припинення діяльності
підприємств Департаменту
відновлення
платоспроможності та
припинення діяльності
підприємств Фонду
держмайна

Левенко
Наталія
Франківна
Євтушевська
Оксана
Анатоліївна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зубченко Олена
Миколаївна

0,00

0,00

0,00

Перегуда
Ярослав
Володимирович

0,00

0,00

0,00

Писарева
Тетяна
Степанівна

0,00

0,00

0,00

Романчук
Ольга
Захарівна

0,00

0,00

0,00

Стрельников
Павло
Олександрович

0,00

0,00

0,00

