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смт Воскресенське                                    восьмого скликання

Про  встановлення  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 2020 рік

          З метою врегулювання питання затвердження кошторисної заробітної
плати  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,
керуючись  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та
житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281
«Про  затвердження  Порядку  розрахунку  розміру  кошторисної  заробітної
плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», та
враховуючи  дані  Держстату  щодо  середньомісячної  заробітної  плати  за
видом економічної діяльності «Будівництво» за період з початку року у 2019
році і прогнозний індекс споживчих цін на 2020 рік відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555, ст.ст. 25, 26  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити  розмір  кошторисної  заробітної  плати  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 2020 рік у розмірі -   10630
грн.,  що  відповідає  середньому  розряду  складності  робіт 3,8  з
01.01.2020 року.

2. Рішення Воскресенської селищної ради від 26.06.2018 року № 7 «Про
встановлення 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»  вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2020р.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування,
бюджету, фінансів, економічної реформи підприємства, приватизації та
власності.

Селищний голова                                     Олександр ШАПОВАЛОВ
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