
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВОСЬМА  СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 25 листопада 2021 року                № 919 

 

Про звернення  

депутатів Кропивницької міської  

ради восьмого скликання до  

Кабінету Міністрів України щодо  

забезпечення належних умов оплати  

праці шкільних кухарів 
 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», статей 26, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши депутатський запит депутатки міської ради Чередніченко Н.Ю.  

від 25.11.2021 № 7/8-дз, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Підтримати депутатський запит депутатки міської ради  

Чередніченко Н.Ю. та звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення належних умов 

оплати праці шкільних кухарів (додається).  

 

2. Доручити управлінню апарату Кропивницької міської ради надіслати 

копію рішення та звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Кабінету Міністрів України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Кропивницької міської ради О.Колюку.  

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Кабінет Міністрів України 

 

                                                          ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання 

щодо забезпечення належних умов оплати 

праці шкільних кухарів 

 

Відповідно до статті 60 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої 

освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі типових 

штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та 

затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням 

із засновником або уповноваженим ним органом. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.12.2010 № 1205 

затверджено Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти. 

Згідно з цими нормативами кількість ставок кухарів розподілена наступним 

чином: 

 

Назва 

посади 

Кількість 

ставок 

 

Кухар  0,5 У школах, які самостійно організовують харчування учнів 

1-4 класів та інших учнів, які згідно з чинним 

законодавством забезпечуються харчуванням: до 60 учнів, 

що харчуються 

1 60-100 учнів, що харчуються 

1,5 100-200 учнів, що харчуються 

2 понад 200 учнів, що харчуються 

 

Також у школах, які організовують харчування учнів самостійно, вводять, 

незалежно від кількості учнів, по одній штатній одиниці таких посад  

як: комірник, підсобний робітник. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2021 № 1055  

(набрав чинності 05.11.2021) внесено зміни до Типових штатних нормативів 

закладів загальної середньої освіти, якими, зокрема, передбачено можливість 

введення однієї штатної одиниці шеф-кухаря за умови, якщо школа самостійно 

організовує харчування. 

 

Оплата праці кухаря здійснюється відповідно до Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102, та наказу Міністерства 

освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати 

праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,  

 



 

 

2 

установ освіти та наукових установ». Зазначені нормативно-правові акти 

передбачають оплату праці шкільного кухаря в межах 3-6 тарифних розрядів.  

 

Важкі умови праці, часто застаріла матеріальна база харчоблоків, постійне 

оновлення санітарних вимог та вимог до складу шкільного меню, та, 

найголовніше, низький рівень заробітної плати цієї категорії працівників роблять 

професію шкільного кухаря не престижною. Як наслідок, заклади загальної 

середньої освіти відчувають постійний кадровий голод та нестачу кухарів. 

Останніми роками держава приділяє значну увагу оновленню сучасних 

харчоблоків. Так, за заявою Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на 2022 рік 

має бути передбачена цільова субвенція в розмірі 1,5 млрд грн саме на 

модернізацію харчоблоків. Разом з тим, залишається невирішеним питання 

належних умов оплати праці людей, які безпосередньо задіяні в процесі 

забезпечення харчуванням дітей в закладах освіти – кухарів та підсобних 

працівників. 

Зважаючи на вищевикладене, звертаємося з проханням збільшити тарифні 

ставки кухарів закладів загальної середньої освіти та внести зміни до Типових  

штатних нормативів закладів загальної середньої освіти щодо збільшення 

кількості ставок підсобних робітників харчоблоків у відповідності до кількості 

учнів, які харчуються (по 2 на кожні 200 учнів). 

 

 

 

З повагою 

 

Депутати Кропивницької міської ради восьмого скликання 




