
Проект рішення  

 
від 10.06.2021                                                                                                        № 2815 

 

 

 
Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати 

при визначенні вартості будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та 

поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, 

що споруджуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, 

що належать до комунальної власності міської 

територіальної громади  
 

 

Керуючись ст.ст.25,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 року № 196 «Про внесення змін 

до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об'єктів», врахувавши пропозиції комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва,  міська рада 

вирішила: 
 

1. Встановити з 01.07.2021 року розмір кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та 

поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності міської територіальної громади міста, в розмірі 14 800 грн., що 

відповідає середньому розряду складності робіт 3,8. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Бурштинської міської ради від 

24.04.2020 № 04/94-20 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 

здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету, та цільових субвенцій 

бюджетів інших рад».  

3. Координацію роботи щодо даного рішення доручити Івану Тузу, директору КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради».  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ростислава Стаська, першого 

заступника міського голови та Тетяну Сенчину, голову постійної комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва.  

 

Міський голова                                                                                           Василь Андрієшин 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості:                                              М.Назар      10.06.21 

 

Перший заступник міського голови                                                     Р.Стасько       10.06.21 

Юридичний відділ                                                                                    __________  10.06.21 

Нач. фінансового відділу                                                                       О.Петровська  10.06.21 

Нач. загального відділу                                                                            М.Яцик          10.06.21 

 

Секретар ради                                                                                            Р.Іванюк        10.06.21 

  

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів 

місцевого бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності міської територіальної громади»  

    

          1. Суб’єктом подання проекту рішення  Бурштинської міської ради  «Про встановлення 

розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва (нового 

будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного 

переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів місцевого бюджету та 

коштів підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності міської 

територіальної громади»  на чергове засідання міської ради є відділ економіки і 

промисловості  міської ради. 

  2. Розробником проекту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного 

проекту рішення є начальник відділу економіки і промисловості Назар Марія Степанівна. 

   3.  Обгрунтування прийняття рішення.  

Відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 27 липня 2018 року № 196 «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

об’єктів» (надалі – Порядок) розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при 

складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної 

документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на 

проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не 

нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного 

працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої 

влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік 

 (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних  

макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом 

Міністрів України.  

Даний проект рішення підготовлений з урахуванням вимог наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 

липня 2018 року № 196 «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», щодо 

встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва 

об’єктів за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, 

бюджетних установ та організацій.  

 

4. Прийняття даного рішення сприятиме упорядкування нормативно-правової бази, а 

також  покращить забезпечення  дохідної  частини бюджету міської територіальної громади. 

 

      Начальник відділу економіки і промисловості                                                    Марія Назар  


