
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІ сесія 

(ІV засідання)  
 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 10 травня 2019 року         №1318 

 

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості в будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту, технічного переоснащення) 

об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів міського 

бюджету та коштів підприємств, установ та організацій, 

що належать до комунальної власності Бережанської 

міської територіальної громади на 2019 рік 

 

Відповідно до наказу Міністерства  регіонального розвитку,  будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 27 липня 2018 року № 196 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за 

№931/32383 “ Про внесення змін до порядку розрахунку розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

об’єктів»,постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №546 

«Про схвалення Прогнозу економічного і  соціального розвитку України на 2019-

2021 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету,фінансів,економічного розвитку та 

підприємництва,Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати , який враховується при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

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

споруджуються за рахунок коштів міського бюджету та коштів 

підприємств, установ ,організацій, що належать до комунальної власності 

Бережанської міської територіальної громади у розмірі 8500,0 гривень, що 

відповідає середньому розряду складності робіт 3,8.  



2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення чотирнадцятої сесії 

сьомого скликання Бережанської міської ради від 29 листопада 2018 року 

№1138 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості в будівництва (нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту,технічного 

переоснащення) об’єктів, що споруджуються за рахунок коштів міського 

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

комунальної власності Бережанської міської територіальної громади на 

2018 рік». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступник міського 

голови Адамовича П.П.. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА  



РОЗРАХУНОК 

розміру кошторисної заробітної плати який враховується при визначенні 

вартості  будівництва(нового будівництва, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту,  технічного переоснащення ) об’єктів ,що 

споруджуються за рахунок коштів міського бюджету, та коштів 

підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності  

Бережанської міської територіальної громади, що відповідає середньому 

розряду складності робіт у будівництві 3,8  на 2019 рік 

Відповідно до наказу 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» (надалі – 

Порядок),  розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при 

складанні кошторисної документації (на стадії розроблення проектної 

документації), визначається замовником 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. 

Враховуючи вищевикладене, на основі даних Державної служби 

статистики України розраховуємо розмір середньомісячної заробітної плати у 

будівництві: 
Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2018 році 

(гривень у розрахунку на одного штатного працівника) 
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Будівництво 6637 6680 7173 7497 7539 7605 7893 8247 8297 8434 8464 9574 

 
            З/п загальна 6637 + 6680 + 7173 + 7497 + 7539 + 7605 + 7893 + 8247 + 8297 + 

8434 + 8464+9574 =94040,00 грн. 

З/п середня 94040,00 / 12 місяців = 7837,00 грн. 

Індекс споживчих цін, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2019-2021 роки» становить: 

Сценарій 1    Сценарій 2     Сценарій 3 

108,7     109,7     112,8 

По сценарію 1 З/п = 7837*108,7% = 8519грн  

По сценарію 2 З/п = 7837*109,7% = 8597грн 

По сценарію 3 З/п = 7837* 112,8% = 8840грн 


