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РІШЕННЯ 

________ 2019 року                                   смт Гриців                                                   ПРОЕКТ 

 

Про затвердження розрахунку розміру                                                                    А. Герасімчук 

заробітної плати, який враховується при 

визначені вартості будівництва,  

реконструкції та капітального ремонту  

за бюджетні кошти на території Грицівської 

селищної ради на 2019 рік 

 

З метою створення єдиного підходу до встановлення розміру кошторисної заробітної плати, 

який буде застосовуватись при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів селищного 

бюджету, комунальних підприємств та установ, враховуючи норми витрат на оплату праці, 

що передбачені Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України, та Профспілкою працівників будівництва і 

промисловості будівельних матеріалів на 2019-2020 роки, що зареєстрована Міністерством 

соціальної політики України 12.10.2018, реєстраційний №24, відповідно до Порядку 

розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначені вартості 

будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 20.10.2016  року № 281 (із 

змінами), керуючись ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розмір кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні 

вартості нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту за рахунок коштів 

Грицівської селищної ради на 2019 рік, в розмірі 8527,52 грн. (вісім тисяч п’ятсот двадцять 

сім гривень 52 копійок) (Додаток 1) 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і культурного розвитку 

територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) 

  

Грицівський селищний голова                                                                                Л. Тіфенбах 

Підготував: 

Начальник відділу економічного розвитку 

та інвестицій                           А. Герасімчук 



 

Додаток 1 

до рішення сімнадцятої 

позачергової сесії селищної 

ради VІІ скликання від  
 

Розрахунок кошторисної заробітної плати на виконання інвесторської 

кошторисної документації 

 

Розрахунок кошторисної заробітної плати, яка враховується при складанні інвесторської 

кошторисної документації проводиться у відповідності 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 20.10.2016  року № 281 (із змінами), листа 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 

22.02.2018 року № 7/15-1904 

Відповідно до п. 4 Порядку 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 

Отже кошторисна заробітна плата визначається множенням середнього розміру заробітна 

плата у галузі будівництва за попередній рік  на прогнозний індекс інфляції  

За даними Державної служби статистики України (веб – сайт: www.ukrstat.gov.ua) середньо 

місячний розмір заробітної плати працівників у галузі будівництва за попередній рік 

становить 7845 грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 546 від 11.07.2018 р. «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019—2021 роки», прогнозний 

індекс інфляції складає 108,7 % (1-й сценарій, оптимістичний) 

Кошторисна заробітна плата = 7845 грн. * 108,7 % = 8527,52 грн. 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради        І. Слаба 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/

