
                                                                              Додаток
                                                                             до рішення  селищної ради    
                                                                            від 26.06.2018 року  №7

Розрахунок
розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при

визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального та поточного 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 2018 рік
(виходячи з рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

прийнятого Державним бюджетом)

Мінімальну  тарифну ставку  (оклад)  за  просту  некваліфіковану  працю
визначено у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого Законом України
про Державний бюджет України на відповідний рік. 

Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва
при складності робіт 3,8 визначається за такою формулою: 
ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк, 
де ЗПтар - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві; 
ЗПдодатк - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні
виплати. 
І. Розраховуємо тарифну частину середньомісячної заробітної плати (ЗПтар)
яка визначається за формулою:

                       ЗПтар = ЗПмін х Кгалуз х Ксер.роз 
 ЗПмін –  розмір  прожиткового  мінімуму,  встановлений для  працездатних
осіб  на  01  січня  календарного  року,  відповідно  до  Закону  України  про
Державний бюджет України,  прожитковий мінімум для працездатних осіб
становить – 1762,00 грн.
Мінімальна  тарифна  ставка  (оклад)  за  просту  некваліфіковану  працю
визначається  розміру  прожиткового  мінімуму,  встановленого  для
працездатних  осіб,  а  мінімальна  ставка  робітника  1  розряду  в  розмірі  не
менше 120 відсотків розміру прожиткового мінімуму( п3.1.2. «Галузевої у(

1762,00 грн. х120% = 2114,40 грн. 
 Кгалуз - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників
першого  розряду  до  мінімального  розміру  тарифної  ставки  (посадового
окладу) згідно з відповідною галузевою угодою (2017-2018 роки) – 1,61
Ксер.роз -  коефіцієнт  переходу  від  першого  розряду  складності  робіт  до
розряду  3,8  відповідно  до  додатка  А  ДСТУ-Н  Б  Д.1.1-2:2013  «Постанова
щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва»  - 1,308
ЗПтар= 1762,00х1,2х1,61-1,308=4452,67 грн.
ІІ. Розраховуємо  додаткову  заробітну  плату  та  інші  заохочувальні  та
компенсаційні виплати за формулою: 
ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст + ЗПі



ЗПшк – доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких умовах
праці визначається за такою формулою:
ЗПшк=ЗПтар х Кш хVш
ЗПшк=4452,67х0,12х0,39=208,38 грн.
Де Кш - усереднений коефіцієнт, що враховується середній розмір доплат за
роботу у важких і шкідливих умовах праці згідно з відповідною галузевою
угодою до 50 % розміру посадового окладу:
Vш  –  питома  вага  робіт,  що  виконується  у  важких  (особливо  важких)
ішкідливих умовах, визначається на підставі даних підрядників

ЗПмайст –  надбавка  за  високу  професійну  майстерність  визначається  за
такою формулою:
ЗПмайст=ЗПтар х Кмайст х Vмайст
ЗПмайст=4452,67 х 0,152 х0,35 = 236,88
де Кмайст -  коефіцієнт, що враховується середній розмір диференційованої
надбавки  до тарифної  ставки  робітників  розряду  3,8  згідно  з  відповідною
галузевою угодою;
Vмайст  –  питома  вага  робітників,  які  одержують  надбавки  за  високу
професійну майстерність, визначається на підставі даних підрядників

ЗПважл.р –надбавка за виконання особливо важливої роботи визначається за
такою формулою:
ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р хVважл.р
ЗПважл.р. = 4452,67 х 0,24х 0,35 = 374,02 грн.
де Кважл.р – коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений
згідно з відповідною галузевою угодою на підставі підрядників
V важл.р – питома вага робітників,  які  одержують надбавки за виконання
особливо важливої роботи, визначається на підставі підрядників

ЗП вис.дос –  надбавка за високі досягнення у праці визначається за такою
формулою:
ЗПвис.дос = ЗПтар х Квис.дос  х Vвис.дос
ЗПвис.дос = 4452,67 х 0,48 х0,35 = 748,05 грн.
Квис.дос  - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений
згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних підрядників
Vвис.дос  –  питома  вага  робітників,  які  одержують  надбавки  за  високі
досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників

ЗПвідпуст -  пропонуємо складати за такою формулою:
ЗПвідпуст  –  (ЗПтар+ЗПшк  +  ЗПмайс  +  ЗПважл.р  +  ЗПвис.дос  +  ЗП1)  х
Квідпуст
Квідпуст – коєфіцієнкт, що враховує середній рівень основних і додаткових
відпусток  (порівняно  з  місячною  заробітною  платою),  які  надаються
відповідно до ст. 6,7 ЗУ «Про відпустки»



ЗПі = ЗПтар х Кі х Vі 
де Кі – коефіцієнт, що враховує середній розмір і-ту надбавку, визначений
згідно з положенням про оплату праці на підприємстві – 0,12
 Vі – питома вага робітників, які одержують і-ту надбавку, визначений згідно
з положенням про оплату праці на підприємстві – 1
ЗПвідпуст = (4452,67+208,38+236,88+374,02+748,05+534,32) =6554,32/рік
6554,32/354 кал.д х 24 дн.відп=444,36 грн./міс

ЗПдодатк = 208,38 + 236,88 + 374,02 + 748,05 + 444,36 + 335,64 = 2347,33
ЗПі = 4452,67 х0,075379 х 1= 335,64 грн. 

ІІІ.  Кошторисна  заробітна  плата  для  звичайних  умов  будівництва  при
складності робіт 3,8 складає:
ЗПкошт= 4452,67 + 2347,33 = 6800,00 грн

Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні
вартості  будівництва,  нового  будівництва,  реконструкції,  реставрації,
капітального та поточного 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 2018 рік становить – 6800,00 грн.

Секретар селищної ради                                        Т.П.Білозор


