
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №881

17 грудня_______2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради
7 скликання

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання:

1.1. До Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 
відкликання законопроекту 2178-10 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 
призначення» як такого, що загрожує стабільності в економіці та державному 
суверенітету України, (додаток 1)

1.1.1 Надіслати це звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та інших обласних рад.

1.2 До Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо доведення розміру мінімальних пенсій до рівня не нижче 
прожиткового мінімуму, (додаток 2)

1.2.1 Надіслати це звернення до Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм.(Мазур Г.Ф.), 
з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення 
(Хребтій Я.В.). к

Голова обласної Рад



Додаток 1 
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 881

Звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо відкликання законопроекту 
2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обігу земель сільськогосподарського призначення» як такого, що 
загрожує стабільності в економіці та державному суверенітету України

13 листопада 2019 р. Верховна Рада України проголосувала в першому 
читанні за основу антиукраїнський законопроект 2178-10 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначення».

Це було зроблено незважаючи на спротив органів місцевого 
самоврядування, численні акції протесту сільгоспвиробників, фермерів, 
представників агропромислових підприємств, небайдужих громадян України, 
політичних та громадських організацій.

Кабміновський законопроект, встановлюючи норму «200 тисяч га 
земель в одні руки» спрямований на створення аграрного олігархату, 
знищення дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств, що 
загрожує стабільності роботи агропромислового комплексу і несе загрозу 
продовольчій безпеці держави та може призвести до дестабілізації ситуації в 
Україні.

Введення в дію зазначеного законопроекту зробить можливим 
черговий крок на шляху пограбування українців, дасть реальну можливість 
скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на кріпаків.

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до Верховної Ради України 
припинити кроки з подальшого розгляду законопроекту про запровадження 
так званого «ринку землі», підготовленого Кабінетом Міністрів України та 
відкликати його, як такий, який загрожує стабільності в економіці та 
державному суверенітету України.

За вчинення дій спрямованих на руйнацію з аграрного сектора 
економіки України висловити недовіру Кабінету Міністрів України.

Схвалено на 41 черговій сесії 
Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 17 грудня 2019 року



Додаток 2 
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року № 881

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо доведення розміру мінімальних 

пенсій до рівня не нижче прожиткового мінімуму

Пенсійне забезпечення є основною складовою системи соціального 
захисту населення та єдиним джерелом доходу нинішніх пенсіонерів.

У статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком 
встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для пенсіонерів та осіб з 
інвалідністю.

Проте, законодавчо затверджений рівень прожиткового мінімуму 
абсолютно не відповідає реальній вартісній величині споживчого кошика, а 
тому можна з упевненістю сказати, що сьогодні держава просто обманює 
своїх громадян забезпечуючи соціальні виплати та пенсії на значно нижчому 
рівні, ніж це мало б бути.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах липня 2019 року у 
розрахунку на місяць на одну особу становив 3 706 грн (з урахуванням суми 
обов’язкових платежів -  4 251 грн), для дітей віком до 6 років -  3 470 грн, 
для дітей віком від 6 до 18 років -  4 245 грн, для працездатних осіб -  3 845 
грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів -  4 776 грн), для осіб, які 
втратили працездатність, -  3 135 гривень.

Тобто розмір прожиткового мінімуму, встановлений у Державному 
бюджеті з 1 липня 2019 року, значно менший від фактичного прожиткового 
мінімуму, обрахованого у цінах липня 2019 року -  у більш ніж 2 рази!

Літні люди піддаються важчому інфляційному тягарю, оскільки більша 
частина їх доходів іде на покупку товарів першої необхідності та оплату 
комунальних послуг. Виходячи із потреб громадян України, принципів 
соціального захисту та соціально-економічного становища держави, 
принципи формування прожиткового мінімуму мають бути негайно 
переглянуті.

Пенсіонери та особи з інвалідністю не можуть забезпечити своє 
проживання, оскільки за пенсійні виплати у занижених розмірах неможливо 
придбавати продукти харчування та необхідні ліки, а також сплачувати за 
безпідставно підвищені тарифи на газ.

Основним доходом людей похилого віку є пенсія, яка на сьогодні є 
надзвичайно низькою. Станом на 1 січня 2019 року мінімальна пенсія 
становила 1497 грн.

Постає питання, як вижити певним верствам населення, які отримують 
пенсію або іншу соціальну допомогу на рівні майже в 2 рази нижче 
фактичного прожиткового мінімуму? А це стосується більше ніж 2 млн осіб -



хто отримує «мінімалку» та загалом близько 8,5 мли осіб (75% пенсіонерів) - 
хто отримує менше фактичного прожиткового мінімуму!

Відповідно до статті 48 Конституції України кожен має право на 
достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло.

Сьогодні варто вдосконалити солідарну пенсійну систему, забезпечити 
справедливість при визначенні розміру пенсійних виплат, а також 
забезпечити фінансову стабільність та надійність солідарної пенсійної 
системи, підготувати підґрунтя для наступних етапів реформи: впровадження 
обов’язкового накопичувального пенсійного страхування та забезпечення 
функціонування системи добровільного накопичувального страхування.

З метою забезпечення у 2020 році гідного соціального захисту 
пенсіонерів рекомендуємо:

- Кабінету Міністрів України встановити у Державному бюджеті 
України на 2020 рік розмір мінімальної пенсії на рівні не нижче 
затвердженого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо підвищення 
інших державних соціальних гарантій, у т.ч. прожиткового мінімуму на одну 
особу та для інших основних соціальних і демографічних груп населення, у 
частині наближення їх до фактичного розміру.

Схвалено на 41 черговій сесії 
Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 17 грудня 2019 року


