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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 2 8 5

26 листопада 2021 р. 14 сесія 8 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

підвищення розміру прожиткового мінімуму не нижче розміру 
фактичного прожиткового мінімуму

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», враховуючи ініціативу депутата Вінницької обласної Ради 
8 скликання Мазура Г.Ф. та висновки постійних комісій Вінницької обласної 
Ради 8 скликання, обласна Рада ВИРІШИЛА;

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Голови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
підвищення розміру прожиткового мінімуму не нижче розміру фактичного 
прожиткового мінімуму, що додається.

2. Надіслати звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, обласних рад, районних, міських, селищних, сільських рад області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань економіки, с^|^ансів^а бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток до рішення сесії 
обласної Ради 8 скликання 
від ■// 2 0 2 1 року

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Голови Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення розміру 
прожиткового мінімуму не нижче розміру фактичного  

прожиткового мінімуму

Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, 
не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого 
Законом.

Розмір прожиткового мінімуму має розраховуватися відповідно до 
законодавства -  на основі наборів продуктів харчування, непродовольчих 
товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, 
згідно методики визначення прожиткового мінімуму.

Разом з тим, відповідно до статті 5 Закону України „Про прожитковий 
мінімум” Міністерство соціальної політики на основі статистичних даних 
про рівень споживчих цін щомісяця розраховує фактичний розмір 
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто 
відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.

Зазначена величина і є тим реальним відображенням вартісної величини 
прожиткового мінімуму, яка фактично існує в державі і на основі якої мають 
здійснюватися соціальні виплати і пенсії.

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.

Так, проектом Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 
рік” прожитковий мінімум на одну особу на місяць передбачається 
затвердити в розрахунку у розмірі з 1 січня -  2 393 гривні, з 1 липня -  2 508 
гривень, з 1 грудня -  2 589 гривень, що є значно нижчим від фактичного 
прожиткового мінімуму, тобто реальної вартісної величини наборів 
продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, що забезпечують 
нормальне функціонування організму людини, збереження її здоров’я та 

задовольняють основні соціальні і культурні потреби особистості.
Міністерство соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону 

України „Про прожитковий мінімум” повідомляє, що орієнтовний фактичний 
розмір прожиткового мінімуму у цінах вересня 2021 року у розрахунку на 
місяць на одну особу становив 4 375 ф н . (з урахуванням суми обов’язкових 
платежів-5012 ф н .) ,  для дітей віком до 6 років -  4 022 грн., для дітей віком 
від 6 до 18 років -  4 960 грн., для працездатних осіб -  4 565 грн. (з



урахуванням суми обов’язкових платежів -  5 670 грн.)» для осіб, які втратили 
працездатність -  З 692 гривні.

Тобто розмір прожиткового мінімуму, встановлений проекті Закону 
України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” з 1 січня 2022 року, 
значно менший від фактичного прожиткового мінімуму у майже 2 рази.

Постає питання, як вижити певним верствам населення, які отримують 
пенсію або іншу соціальну допомогу на рівні прожиткового мінімуму, 
встановленому в Держбюджеті, які майже в 2 рази нижчі фактичного 
прожиткового мінімуму? А це стосується більше ніж 2 млн. осіб -  хто 
отримує „мінімалку” та загалом близько 8,5 млн. осіб (до 75% пенсіонерів) - 
хто отримує менше фактичного прожиткового мінімуму.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення справедливого 
перерозподілу виробленого в Україні валового внутрішнього продукту, 
підвищення рівня соціальної захищеності громадян України, просимо внести 
зміни до статті 7 проекту Закону України „Про Державний бюджет України 
на 2022 рік” у частині збільшення величини прожиткового мінімуму не 
нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму.

Схвалено на сесії обласної Ради
8 скликання 2021 року


