
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XVII позачергова сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 грудня 2021 року         №  

м. Бібрка 

 

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва 

(нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об’єктів 

комунальної власності на території Бібрської міської ради за рахунок коштів бюджету 

Бібрської міської ради 

У зв’язку з необхідністю встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 

здійсненні будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) 

об’єктів комунальної власності на території Бібрської міської ради за рахунок коштів бюджету 

Бібрської міської ради, керуючись пунктом 2 розділу ІІ Порядку розрахунку розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України № 281 від 20 жовтня 2016 року, листом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-

3463 від 03.04.2017 року «Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості 

будівництва», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бібрська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2022 рік граничний розмір заробітної плати при визначенні вартості 

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

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів комунальної власності на території Бібрської 

міської ради за рахунок коштів бюджету Бібрської міської ради – 14 800,00 грн., що відповідає 

середньому розряду складності робіт 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. 

2. Показник розміру кошторисної заробітної плати, зазначений у п. 1 цього рішення, 

враховується замовниками (інвесторами): 

- при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення інвесторської кошторисної 

документації; 

- у складі вихідних даних на проектування. 

3. При складанні та погоджені договірної ціни, здійсненні розрахунків за виконані обсяги робіт, 

замовники будівництва приймають рішення по кожному конкретному об’єкту, виходячи з: 

- виду будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, 

поточний ремонт); 

- особливостей здійснення будівельних робіт на об’єкті; 

- фінансових можливостей установи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з економічних питань, 

фінансів та бюджету. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


