
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

2018 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України та Кабінет}7 Міністрів України щодо збільшення 
величини прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту та зайнятості населення, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення 
величини прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати, що 
додається.

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

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення_ сесії обласної Ради 

7 скликання від__________ 2018 року №

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо збільшення величини прожиткового 
мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати

Вже другий рік поспіль в Україні простежується тенденція встановлення 
рівня прожиткового мінімуму у розмірі понад 2 рази меншому за розмір 
мінімальної заробітної плати. Так, Законом України „Про Державний бюджет 
України на 2018 рік” прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 
року встановлено на рівні 1762 грн., в той час як рівень мінімальної заробітної 
плати з 1 січня 2018 року визначено у розмірі 3723 грн.

Необхідно відзначити, що встановлений рівень прожиткового мінімуму не 
відповідає фактичній вартості життя в Україні, розрахованого на основі 
мінімального споживчого кошику товарів і послуг, які необхідні людині для 
забезпечення базових потреб. За розрахунками експертів та науковців, рівень 
прожиткового мінімуму, який би забезпечував можливість задоволення базових 
потреб людини в Україні повинен дорівнювати величині мінімальної заробітної 
плати.

Разом із тим, потребує наголошення ще один аспект застосування такого 
показника як прожитковий мінімум. А саме: величина прожиткового мінімуму є 
базою для нарахування різноманітних виплат, соціальних допомог із державного 
бюджету, розрахунку величини пільг, які надає держава певним категоріям 
населення.

В зв’язку з цим, невідповідність рівня затвердженого прожиткового 
мінімуму його фактичній величині є причиною суттєвого заниження розміру 
соціальних виплат і допомог, які отримують громадяни України за рахунок 
коштів державного бюджету, і, відповідно, не дає можливості останнім 
забезпечувати свої матеріальні і соціальні потреби хоча б в мінімальних обсягах. 
Особливо гострою є проблема для категорій громадян, для яких соціальні 
виплати і допомоги є, фактично, єдиним джерелом для існування.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення справедливого 
перерозподілу виробленого в Україні валового внутрішнього продукту, 
підвищення рівня соціальної захищеності громадян України, просимо розробити 
та внести на розгляд найближчої сесії Верховної Ради У країни законопроект про 
внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік в 
частині збільшення величини прожиткового мінімуму до рівня мінімальної 
заробітної плати.

Схвалено на сесії обласної Ради 
7 скликання 2018 року


