
                                                               
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ята сесія восьмого скликання) 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року 
 

Про затвердження розміру  

кошторисної заробітної плати,  який враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єктів   

на 2021 рік на території Лубенської територіальної громади   
  

       Відповідно до наказу №281 від 20.10. 2016 року Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про 

затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зі змінами, 

внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства № 33 від 20.02.2017р. та № 196 від 

27.07.2018р.), керуючись ст.25 та ст.59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   
 

                                            міська рада вирішила : 
 

1. Затвердити 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 на 2021 рік, в розмірі 10700,0 грн., що відповідає 

середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8.  

2. Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів керуватися у своїй 

роботі затвердженим розміром кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної 

документації по об’єктах комунальної власності міста. 

3. Встановлений розмір  кошторисної заробітної плати використовувати до 

прийняття наступного відповідного рішення.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету та фінансів.  

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО  

 



 

 

Пояснювальна записка 

 

 Рішення про розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету 

на 2021 рік на території Лубенської територіальної громади приймається з 

метою  підвищити заробітну плату будівельникам враховуючи збільшення  

середньомісячної заробітної плати у будівництві   відповідно до оприлюдненої 

інформації Держстату про середньомісячну заробітну плату за видами 

економічної діяльності за період з січня по грудень 2020 року (у розрахунку на 

одного штатного працівника).  

Згідно з вказаною інформацією, середньомісячна заробітна плата у 

будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за січень – грудень 

2020 року складає 9832,0 грн. (копія інформації додається). 

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку 

України на 2021-2023 роки затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2020 № 671 (копія додається). Згідно із затвердженими 

прогнозними показниками прогнозний індекс споживчих цін на 2021 рік (у 

середньому до попереднього року) складає 108,1 %. 

 

Таким чином розмір кошторисної заробітної плати, який враховується 

при визначенні вартості будівництва об’єктів, повинен складати не нижче: 

9832,0 грн. х 1,081 = 10628,39 грн. 

 Відповідно до стандартів з ціноутворення та враховуючи досвід інших 

міст визначати розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів міського бюджету 

на рівні 10700,00грн.  

 

Начальник відділу 

містобудування та архітектури                                       Андрій ШМОНДЕНКО  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


