
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIII скликання 

16  квітня 2021 р. смт Ємільчине № 299 

 

 

Про встановлення рівня кошторисної 

заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва 

для підрядних організацій 

Ємільчинської селищної ради у 2021 

році  

 

 

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, керуючись наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

27.07.2018 №196 «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної 

плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за №931/32383, відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацію постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології, селищна рада   

  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Встановити на 2021 рік граничний розмір кошторисної заробітної плати, який враховується 

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, у розмірі 10628,4 гривні, що відповідає 

середньому розряду складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва. 

 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

«Про встановлення рівня кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні 

вартості будівництва для підрядних організацій Ємільчинської селищної ради у 2021 році» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Розрахунок 

граничного розміру кошторисної заробітної плати, який враховується 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 

 

Порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єкті, затверджений наказом Мінрегіону від 27.07.2018 

№196: 

«4. 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.)» 

 

Вихідні данні: 

- середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного 

працівника) за 2020 рік – 9832 гривні (сайт Державної служби статистики України);  

 

- прогнозний індекс споживчих цін на 2021 рік (у середньому до 2020 року) – 108,1% 

(постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671); 

 

Розрахунок:          9832 × 108,1 / 100 = 10628,4 гривні 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                  Володимир  ЄВТУХ 


