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Аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового 

мінімуму та створення передумов для його підвищення» 

 

СПО об’єднань профспілок не підтримує проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань 

формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його 

підвищення» (реєстр. № 3515 від 20.05.2020) з огляду на наступне. 

 

1. Проектом пропонується встановлення прожиткового мінімуму у 

відсотках до середньомісячної заробітної плати в Україні попереднього року з 

урахуванням прогнозної інфляції. 

За таких умов розмір прожиткового мінімуму на 2022 рік 

обчислюватиметься із розрахунку 41% від середньомісячної заробітної плати за 

2020 рік (11591 грн х 7,3% х 41% = 5099 грн). Наразі згідно розрахунків 

Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб у цінах квітня 2021 р. становить 5492 грн. А з урахуванням інфляції 

поточного року, витрат на освіту, охорону здоров’я та житло (відповідно до 

Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики) за 

розрахунками профспілок прожитковий мінімум для працездатних осіб згідно 

діючого законодавства з 1 січня 2022 року має становити 6514 грн. 

Тобто, проектом пропонується знизити розмір основного державного 

соціального стандарту майже на чверть, що призведе до зниження рівня 

соціального захисту населення та порушення норми ст. 22 Конституції України 

«При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» та ст. 48 

Конституції України  «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і 

своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло». 

2. Скасовується норма про встановлення розміру мінімальної заробітної 

плати не нижче від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

що загрожує, зокрема, замороженням розміру мінімальної заробітної плати, 

зниженням темпів зростання середньої заробітної плати, зростанням рівня 

бідності серед працюючих.  

3. Скасовуються існуючі гарантії щодо визначення розміру мінімального 

посадового окладу (тарифної ставки) працівників бюджетної сфери (не менше 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб) та не передбачається 

запровадження будь-яких критеріїв для обрахунку його розміру.  

Мінімальний посадовий оклад для працівників небюджетної сфери 

пропонується встановлювати у розмірі не меншому за 50 відсотків мінімальної 

заробітної плати.  

Реалізація запропонованих норм призведе до заниження розміру 

мінімального посадового окладу у бюджетній сфері, а відтак поширенню 



зрівнялівки в оплаті праці працівників різної кваліфікації; виникнення труднощів 

при складанні бюджетних запитів на наступний рік через відсутність чітких 

правил визначення розмірів мінімальних посадових окладів працівників 

бюджетної сфери, а також дискримінації в оплаті праці працівників бюджетної 

та не бюджетної сфери. 

4. Запроваджується встановлення єдиного прожиткового мінімуму, без 

його диференціації залежно від соціальних і демографічних груп населення 

(дітей різного віку, працездатного та непрацездатного населення), що 

унеможливить врахування потреб кожної категорії населення.  

Зокрема, якщо для дорослого населення термін носіння одягу, взуття може 

бути досить тривалим, то для дітей зміна одягу та взуття має відбуватися 

щосезонно. При цьому ціни на дитячий одяг зазвичай перевищують вартість 

одягу для дорослих. Крім того, прожитковий мінімум для працездатних осіб має 

враховувати сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів ( на сьогодні 

це 19,5%), витрати на транспортні послуги, тобто бути дещо вищими за 

прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що відображено в чинному 

законодавстві.   

5. Звужується сфера застосування прожиткового мінімуму, зокрема, він 

не застосовуватиметься для встановлення розмірів допомоги по безробіттю, 

стипендій, які зазвичай є основним джерелом доходів. Для системи обрахунку 

пенсій пропонується врахування показника прожиткового мінімуму у 

відсотковому співвідношенні. Це є порушенням ст. 46 Конституції України, ст. 5 

Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування та ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», якими гарантовано, що пенсії, інші види соціальних 

виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати 

рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

6. Скасування норми щодо встановлення розміру прожиткового мінімуму 

після проведення науково-громадської експертизи по суті усуває сторони 

соціального діалогу та громадянське суспільство від участі у формуванні 

соціальної політики, що є порушенням ст. 23 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», згідно з якою профспілки, їх об’єднання 

беруть участь у визначенні, зокрема, головних критеріїв життєвого рівня, 

прожиткового мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, 

соціальних виплат. Крім того, це суперечить ст. 421 Угоди про асоціацію 

України з ЄС щодо залучення всіх заінтересованих сторін, зокрема соціальних 

партнерів та організацій громадянського суспільства, при впровадженні реформ 

в Україні. 

7. Знижується розмір посадового окладу педагогічного працівника 

найнижчої кваліфікаційної категорії з трьох мінімальних заробітних плат до 

чотирьох розмірів мінімального посадового окладу та державних службовців з 

двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів 

мінімального посадового окладу (критерії встановлення яких не передбачені), 

що порушує норми ст. 22 Конституції України щодо недопущення звуження 

змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або 

внесенні змін до чинних законів. 
 



Резюме.  

Запропонованими змінами до законодавства демонтується вся система 

соціального захисту, побудована на базовому державному соціальному 

стандарті – прожитковому мінімумі, який має забезпечити нормальне 

функціонування організму людини, збереження її здоров'я та задоволення 

основних соціальних і культурних потреб особистості, та основних державних 

соціальних гарантіях (мінімальні зарплата та пенсія, адресні соціальні 

допомоги, неоподатковуваний мінімум доходів громадян), які мають бути не 

нижчими за прожитковий мінімум. 

Проектом порушуються норми Конституції України, Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Європейської соціальної 

хартії (переглянутої),  Основ законодавства України про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування та Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» щодо соціального забезпечення кожного 

громадянина не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму, 

гарантування захисту від бідності та соціального відчуження. 

Запропоновані норми законопроекту протирічать Рекомендаціям 

парламентських слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового 

мінімуму в Україні» (схвалено постановою ВРУ від 19.05.2020 № 620-IX) щодо 

залучення представників сторін соціального діалогу, громадськості та науковців 

для визначення прожиткового мінімуму та удосконалення його методології. 


