
                                                                                                       
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 12.06.2018 р. № 11 

 

Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати на 2018 рік, який враховується 

при визначенні вартості будівництва об’єктів  

за рахунок коштів місцевого бюджету 

для КП «Комунсервіс». 

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України», пунктом 2 розділу 2 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово–комунального господарства України від 20.10.2016 року за № 281 «Про затвердження 

Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні 

вартості будівництва об’єктів» та беручи до уваги розрахунок інвесторської кошторисної 

заробітної плати для будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт на 2018 рік по       

КП «Комунсервіс».  

      

Вирішили: 1. Затвердити для КП «Комунсервіс» розрахунок розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів в 2018 році 

на території м. Заводське (додається). 

2. Встановити розмір кошторисної заробітної плати на 2018 рік при  визначенні вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету                   

м. Заводське в розмірі 5 823,70 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у 

будівництві 3,8. 

3.  Доручити  КП «Комунсервіс»  керуватися  у  своїй  роботі розрахунком середнього по 

району показника при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської 

кошторисної документації та при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних 

будівельних робіт на об’єктах комунальної власності міста.   

4. Іншим розпорядникам бюджетних коштів під час розрахунків вартості будівництва 

керуватися рішенням 34 сесії Заводської міської ради 7 скликання від 24.04.2018 року за № 7 

«Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії Івахно С.Ю.). 

 

 

                     Міський голова                                        В. Сидоренко  

 

 

 


