
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 27 січня 2023 року                                                                                               № 07/43-23 

м. Бурштин 

 

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати 

при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд 

будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток 

архітектури та містобудування) 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 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 01.02.2023 року розмір кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, 

будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та 

містобудування) 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 15000,00 грн., що відповідає середньому розряду 

складності робіт 3,8. 

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

29.06.2021 № 03/14-21 «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». 

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 


