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РІ  ШЕННЯ  

Про  встановлення  единого  розміру  кошторисної  заробітної  плати  для  
визначення  вартості  будівництва  (нового  будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального  ремонту, технічного  переоснащення) 
об'ектів, що  споруджуються  за  рахунок  бюджетних  коштів, коштів  

державних  і  комунальних  підприемств, установ  та  організацій  на  територіі  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2019 рік  

Керуючись  статтею  43 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні», відповідно  до  наказу  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  
житлово-комунального  господарства  України  від  20 жовтня  2016 року  Ns 281 «Про  
затвердження  Порядку  розрахунку  розміру  кошторисної  заробітної  плати, який  
враховуеться  при  визначенні  вартості  будівництва  об'ектів» із  змінами  і  
доповненнями, внесеними  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  
та  житлово-комунального  господарства  України  від  27 липня  2018 року  Ns 196, 
додатку  А  ДСТУ-Н  Б  Д.1.1-2:2013, з  метою  встановлення  единого  механізму  
розрахунку  розміру  кошторисної  заробітної  плати, який  враховуеться  при  визначенні  
вартості  будівництва  об' ектів, що  споруджуються  із  залученням  бюджетних  коштів, 
коштів  державних  і  комунальних  підприемств, установ  та  організацій, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 

1. Встановити  розмір  кошторисної  заробітної  плати  при  визначенні  вартості  
будівництва  (нового  будівництва, реконструкції, реставрації, капітального  ремонту, 
технічного  переоснащення) об  ектів, що  споруджуються  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету, коштів  державних  і  комунальних  підприемств, установ  та  організацій, 
враховуючи  дані  комунальних  підприемств  та  організацій  будівельної  галузі, що  
здійснюють  господарську  діяльність  в  районі, у  розмірі  10000 грн, що  відповідае  
середньому  розряду  складності  робіт  3,8 при  виконанні  робіт  у  звичайних  умовах. 

Цей  показник  призначений  для  врахування  замовниками  (інвесторами) при  
визначенні  вартості  будівництва  на  стадії  розроблення  інвесторської  кошторисної  
документації  і  враховуеться  замовником  у  складі  вихідних  даних  на  проектування . 

При  складанні  та  погодженні  договірної  ціни, здійсненні  розрахунків  за  
виконані  обсяги  робіт, замовники  будівництва  приймають  рішення  по  кожному  
конкретному  об' екту, виходячи  з  виду  будівництва  (нове  будівництво, реконструкція, 
реставрація, капітальний  ремонт), особливостей  здійснення  будівельних  робіт  на  
об'екті  та  виходячи  з  фінансових  можливостей  установи . 

2. Визнати  таким, що  втратило  чинність  рішення  Киево-Святошинської  
районної  ради  від  28.02.2018 року  №405-26-VI «Про  встановлення  единого  розміру  
кошторисної  заробітної  плати  для  визначення  вартості  будівництва  (нового  
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального  ремонту, технічного  



переоснащення ) об' ектів, що  споруджуються  за  рахунок  бюджетних  коштів, коштів  
державних  і  комунальних  підприемств, установ  та  організацій  на  території  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області». 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, з  питань  земельних  
відносин, містобудування , капітального  будівництва, агропромислового  комплексу, 
охорони  навколишнього  середовища  та  екології  районної  ради. 
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