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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                   

        

         До мене, як до народного депутата, звернулися члени виконавчого 

комітету Вільнянської міської ради  Запорізької області з наступного питання. 

         До цього часу Мінрегіонбудом не встановлений розмір кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

об’єктів, що здійснюється із залученням бюджетних коштів.  

    За результатами розгляду питання «Про проблеми формування 

Мінрегіонбудом заробітної плати в будівельній галузі», виконавчий комітет 

Вільнянської міської ради визнав недоцільним встановлення Мінрегіонбудом 

мінімального і максимального розміру кошторисної заробітної плати, який 

враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що здійснюється 

із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 

підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні 

гарантії, і вирішив рекомендувати Міністерству регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 

України встановити його на рівні – 5502 гривень. 

    За інформацією Міністерства розмір кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що 

здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і 



комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих 

під державні гарантії, пропонується встановити в граничних межах від 3590 

гривень до 5500 гривень, які визначено Порядком розрахунку розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів, із змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 

20.02.2017 № 33, який подано на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 

    Вказаним наказом Мінрегіону положення вищезазначеного Порядку 

приводяться у відповідність до Закону України від 06.12.2016 № 1774-

VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» в частині 

скасування застосування мінімальної заробітної плати як розрахункової 

величини і встановлення нових підходів для визначення посадових окладів 

працівників будівельної галузі, їх заробітної плати та інших виплат. 

           Тому заявники прохають посприяти прискоренню встановленню 

Мінрегіоном  розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при 

визначенні вартості будівництва об’єктів, що здійснюється із залученням 

бюджетних коштів на 2017 рік.  

          На підставі вищевикладеного, керуючись ст.16 Закону України «Про 

статус народного депутата України», прошу сприяти якнайшвидшому 

встановленню Міністерством регіонального розвитку України розміру 

кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 

будівництва об’єктів, що здійснюється із залученням бюджетних коштів на 

2017 рік.  

          Про результати розгляду даного депутатського звернення прошу 

повідомити мене  та заявників письмово,  у встановлений законом строк. 

 

    

     З повагою 

 

народний депутат України                                                  В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


