
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про погодження граничного розміру 

кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів, що споруджуються 

із залученням коштів міського бюджету, 

коштів комунальних підприємств, 

установ та організацій на 2018 рік 

22 лютого 2018 Старокостянтинів   № 66 

 

 

З метою створення єдиного підходу до встановлення розміру 

кошторисної заробітної плати, який буде застосовуватись при здійсненні 

будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету, коштів 

комунальних підприємств, установ та організацій, відповідно до наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281 «Про затвердження 

Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва об’єктів», відповідно до розпорядження 

міського голови від 20 лютого № 41/2018-рвс «Про відрядження     

Мельничука М.С.», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити перелік підрядних організацій, усереднені дані яких 

будуть прийматися для розрахунку кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва (нового та розпочатого 

будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту, технічного 

переоснащення) об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів міського 

бюджету, комунальних підприємств та установ: 

Старокостянтинівське комунальне ремонтно-будівне шляхове 

підприємство; 

Старокостянтинівська житлово-експлуатаційна контора; 

товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт ЦМ»; 

товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-газ». 
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2. Погодити граничний розмір кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва об'єктів за рахунок коштів міського бюджету, 

комунальних підприємств та установ на 2018 рік: 

нового та розпочатого будівництва, реконструкції, реставрації, ремонту, 

технічного переоснащення на рівні 7000 (сім тисяч) грн.; 

 

будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг та прилеглих 

територій на рівні 6200 (шість тисяч двісті) грн, що відповідає середньому 

розряду складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва. 

 

3.  Винести на розгляд та затвердження сесією міської ради граничний 

розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва 

об'єктів за рахунок коштів міського бюджету, комунальних підприємств та 

установ на 2018 рік. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради 

Камінську В.К. 

 
 

 

Перший заступник 

міського голови                                   підпис                                      В. Богачук 


