
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19.03.2019 № 142 

м. Золотоноша 

 

Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати на 2019 рік 

 

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 р. № 196 „Про 

внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів”, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за 

№ 931/32383, постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. №546 

“Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2019-2021 роки”, враховуючи лист ДП “Спеціалізована державна експертна 

організація – Центральна служба Української державної будівельної еспертизи” 

від 31 січня 2019 року №78, керуючись до п.п. 1, 2 п. “а” ч.1 ст. 31 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2019 рік при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що 

споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і 

комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих 

під державні гарантії, в розмірі 8528 грн., що відповідає середньому розряду 

складності робіт 3,8 (розрахунок додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління житлово-комунального 

господарства (Флоренко О.А.). 

 

 

Міський голова                                                                            В.О. Войцехівський 

 
Флоренко 23057 

 



Додаток до 

рішення виконавчого комітету 

від 19.03. 2019 року № 142 

  

РОЗРАХУНОК 

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єктів на 2019 рік, що здійснюються 

за рахунок бюджетних коштів    

    

Відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затверджено наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

27 липня 2018 року № 196) (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. 

ЗПкошт = ЗПсеред. × ІСЦ, 

 

де ЗПсеред. – середньомісячна заробітна плата в будівництві (у розрахунку на 

одного штатного працівника) за 2018 рік; 

ІСЦ – прогнозний індекс споживчих цін на 2019 рік (у середньому до 

попереднього року). 

Відповідно до даних Державної служби статистики України середньомісячна 

заробітна плата в будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за 2018 

рік становить 7845 грн (в середньому по Україні). 

Відповідно до даних основних прогнозованих макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2019 рік, схвалених Кабінетом Міністрів України в 

Додатку №1 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 546 

прогнозний індекс споживчих цін на 2019 рік (у середньому до попереднього року, 

сценарій 1) становить 1,087 відсотків. 

ЗП кошт = 7845 × 1,087% = 8527,52 грн. 
З урахуванням наявних даних розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на 2019 рік за рахунок 

бюджетних коштів та коштів підприємств, установ, організацій, що належать до 

комунальної власності Золотоніської міської ради складає 8528грн. 
  

 

Керуючий справами                                                                     О.В. Шакура 


