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Опрацювавши проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 2006 року №268» вважаємо, що схема посадових 

окладів голів, працівників сільських, селищних рад є неприйнятною, оскільки її 

прийняття призведе до зменшення заробітної плати більшості працівників органів 

місцевого самоврядування.  

Зокрема, постановою КМУ  від 03 червня 2020 року №441 встановлені посадові 

оклади  головам територіальних громад із загальною чисельністю населення до 15 тис. 

осіб в сумі 11500 грн. Проектом «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 року №268» пропонується встановити посадові оклади 

сільським, селищним головам, які очолюють територіальні громади з чисельністю 

населення до 3000 тис. осіб - 8000 грн., від 3 до 7,5 тис. осіб - 8500 грн., внаслідок чого 

суттєво  знизиться  рівень  оплати праці  селищних, сільських  голів.  

Аналогічна ситуація складається з іншими категоріями посадових осіб. 

Відповідно до постанови КМУ  від 03 червня 2020 року №441 посадовий оклад старости 

складає 9500 грн., без врахування кількості населення, території старостинського 

округу. Проектом  постанови  пропонується посадовий оклад: 

- старости сільської ради з населенням до 3 тис.осіб  - 7200 грн (90% до 

посадового окладу голови);    

- старости сільської ради з населенням від 3 до 7,5 тис.осіб  - 7500 грн (88% до 

посадового окладу голови);  

- старости сільської ради з населенням від 7,5 тис. до 15 тис. осіб - 7700 грн (67% 

до посадового окладу голови);  

- старости сільської ради з населенням від 15 тис. до 28 тис. осіб - 7900 грн (66% 

до посадового окладу голови);   

- старости сільської ради з населенням від 28 тис. до 70 тис. осіб - 8000 грн (53% 

до посадового окладу голови).       

 

У проекті постанови не дотримано співвідношення посадових окладів як до  

посадового окладу на найнижчій посаді, так і посадових окладів спеціалістів селищних,  

сільських рад, які віднесені до різних груп за кількістю населення. Зокрема, в той час, 

коли посадові оклади голів рад встановлені в залежності від кількості населення, 

ЦК Профспілки працівників         

державних установ України 



посадові оклади головних спеціалістів, провідних спеціалістів, спеціалістів визначені в 

однакових розмірах:  

Посада  28-70 

тис.осіб 

15-28 

тис.осіб 

7,5-15 

тис.осіб 

7,5-3 

тис.осіб 

до 3 тис.осіб 

Голова 15000 12000 11500 8500 8000 
Головний 

спеціаліст 

5100 5100 5100 5000 5000 

Спеціаліст 1 категорії 4800 4800 4800 4250 4250 
Спеціаліст П категорії 4550 4550 4500 4200 4200 
Спеціаліст 4250 4150 4100 4000 4000 

 

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту постанови, ст.21 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що умови 

оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого 

самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних 

службовців відповідних категорій посад.  

Постановою КМУ від 13 січня 2021  №15  «Про внесення змін до постанови КМУ 

від 18.01.2017 року №15 визначено  мінімальний посадовий оклад у розмірі 4540 грн для 

найнижчої посади державної служби категорії В3, що дорівнює двом прожитковим 

мінімумам (з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2270 грн). В той же час, 

у проекті постанови не враховано необхідність забезпечення мінімального посадового 

окладу у розмірі 4540 грн для найнижчої посади в органах місцевого самоврядування. 

Так, посадовий оклад спеціаліста районної ради пропонується встановити у розмірі 

4500 грн. (посадовий оклад на відповідній посаді  державної  служби – 4540). В той же 

час, на  найнижчій посаді в органах місцевого самоврядування -  спеціаліста сільської 

ради – посадовий оклад  встановлений  4250, що значно нижче розміру двох 

прожиткових мінімумів - 4540 грн..  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», 

встановлено, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів 

застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли станом на 1 вересня 2020 року. 

Поряд з цим, проектом постанови встановлюється зниження посадових окладів 

селищним, сільським головам, які очолюють територіальні громади з чисельністю 

населення до 7,5 тис.осіб  з 11500 грн  до 8000-8500 грн., що істотно погіршує умови 

оплати праці зазначеної категорії посадовців. І це за умов, що після змін 

адміністративно-територіального устрою збільшені території та чисельність населення 

громад, розширені повноваження і підвищена відповідальність  керівників громад  за їх 

соціально-економічний розвиток. 

Схема посадових окладів службовців апарату органів місцевого самоврядування, 

які не мають статусу посадових осіб органів місцевого самоврядування, а отже не 

отримують  надбавки за ранг, за вислугу років та інших виплат, не гарантує оплату  

праці на рівні мінімальної заробітної плати у розмірі 6000  грн. 

Відповідно до п.5 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   

виключною компетенцією сільських, селищних, міських рад є затвердження, за 

пропозицією сільського, селищного, міського голови, структури виконавчих органів 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових 

штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. У грудні 

2020 року відбулися сесії районних, селищних, сільських рад, на яких затверджені  

бюджети відповідних рад на 2021 рік, штатними розписами визначена оплата праці  



працівників, сформовані фонди оплати праці у відповідності до постанови КМУ від  

03 червня 2020 року №441. Прийняття проекту постанови в запропонованій редакції 

суттєво зменшить рівень оплати праці керівників сільських, селищних рад з кількістю 

населення до 7,5 тис. осіб. 

З огляду на вищезазначене, просимо звернутися до розробника проекту постанови 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року 

№268» з клопотанням переглянути Схему посадових окладів для посадових осіб та 

службовців органів місцевого самоврядування, врахувавши зазначені пропозиції, з тим, 

щоб не допустити зменшення рівня оплати праці посадовцям органів місцевого 

самоврядування, встановити єдині підходи та співвідношення в оплаті праці  

працівників рад всіх рівнів та забезпечити рівень мінімального посадового окладу у 

розмірі 4540 грн для найнижчої посади, що дорівнює двом прожитковим мінімумам. 
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