
 

 

 

м.Бурштин 

від 09.01.2023                                                                                                             №4794 

 

Про встановлення розміру вартості  

виготовлення  проектно-кошторисної документації  

при визначенні вартості будівництва  

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.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України №162 від 

25.06.2021року «Деякі питання з ціноутворення в будівництві», Настанови з визначення 

вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт Додаток 7 до Настанови (пункти 

3.1, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6) таблиця 3, врахувавши пропозиції комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва , 

міська рада 

вирішила: 

1.Встановити з 01.02.2023 року розмір вартості виготовлення  проектно-кошторисної 

документації при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок 

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

комунальної власності міської територіальної громади , в розмірі 1780,00 грн., що відповідає 

середньому розряду складності робіт 3,8. 

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

27.03.2019 року №01/70-19 «Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення на 

виготовлення проектно – кошторисної документації, технічних  завдань     для виконання 

загально-будівельних робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на   2019- 2021,затвердженої рішенням 

міської ради від 24.01.2019 №05/66-19». 

 

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

КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради». 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Івана Драгуна, 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 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

директору КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»:                        І.Туз  

 

 

Заступник міського голови                                                                        І.Драгун  

Нач. фінансового відділу                                                                          О.Петровська  

Нач. загального відділу                                                                             М.Яцик  

Юридичний відділ                                                                                     __________  

Секретар ради                                                                                            Р.Іванюк  



 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про встановлення розміру вартості виготовлення  проектно-кошторисної документації  

при визначенні вартості будівництва 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 вартості виготовлення  проектно-кошторисної документації при визначенні вартості 

будівництва 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 сесії міської ради є КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради». 

 

               2.Розробником проекту рішення та відповідальною особою за супровід даного 

проекту рішення є директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» Туз 

Іван Михайлович. 

    3.Обгрунтування прийняття рішення. 

Даний проект рішення підготовлено автором відповідно до наказу Міністерства 

розвитку громад та територій України №162 від 25.06.2021року «Деякі питання з 

ціноутворення в будівництві», Настанови з визначення вартості проектних, науково-

проектних, вишукувальних робіт Додаток 7 до Настанови (пункти 3.1, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6) 

таблиця 3. 

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

також покращить забезпечення дохідної частини бюджету міської територіальної громади.  

Директор  

КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»            Туз Іван Михайлович 


