
ЗАХИСТИМО ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛОК! 

Профспілка працівників охорони здоров’я України підтримала рішення 
СПО об’єднань профспілок від 10.06.2021 № 25-1 щодо визнання проєкту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та 
створення передумов для його підвищення» (реєстр. № 3515) таким, що 
спрямований на свідому ліквідацію економічно і науково обґрунтованого 
базового державного стандарту - прожиткового мінімуму, руйнацію 
визначених законами державних інструментів соціального захисту та 
соціальних гарантій, провокування ще більшого зубожіння громадян України 
в умовах кризи (див. http://spo.fpsu.org.ua/rishennya-spo-08-09-2017/7503-
zasidannia-spo-ob-iednan-profspilok-vid-10-chervnia-2021-roku).  

Зазначаємо, що законопроєктом № 3515 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 

При обговоренні цього питання було підтримано пропозицію 
Профспілки щодо необхідності звернення до Міжнародної організації праці з 
проханням негайно відреагувати на кризову ситуацію в України у зв’язку з 
взяттям Верховною Радою України за основу законопроєкту № 3515, який 
руйнує систему соціальних стандартів і гарантій в Україні, суперечить 
конвенції МОП  № 117 про основні цілі та норми соціальної політики та 
скасовує права профспілок на участь у визначенні прожиткового мінімуму. 

Членам СПО обєднань профспілок рекомендовано проінформувати 
трудові колективи та профспілкові організації про позицію профспілок щодо 
даного законопроєкту та інших законопроєктів, прийняття яких загрожує 
руйнацією системи трудових, соціально-економічних відносин, з метою 
визначення консолідованої позиції профспілок і готовності до солідарних 
колективних дій на захист прав та інтересів спілчан. 

Так, Профспілка виступає проти прийняття  проєкту Закону України  
«Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів 
прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та 
плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)» 
(реєстр. № 5045 від 08.02.2021), підготовленого Урядом, стосовно змін до 
Закону України «Про прожитковий мінімум»: 

1. Пропозиція щодо визначення поняття «прожитковий мінімум» 
суперечить статті 48  Конституції України щодо права кожного громадянина 
на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло. У проєкті при визначенні поняття «прожитковий 
мінімум» зазначається, що він має забезпечувати «задоволення основних 
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соціальних і культурних потреб особистості на мінімальному рівні» (зміни до 
статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум»). 

2. Не підтримується пропозиція щодо зміни методології формування 
прожиткового мінімуму шляхом переходу від нормативного до нормативно-
структурного методу розрахунку (зміни до статті 3 Закону України «Про 
прожитковий мінімум»). Зокрема у проєкті пропонується вартість 
непродовольчих товарів і послуг визначати структурним методом виходячи зі 
встановленого співвідношення вартості наборів продуктів харчування та 
вартості непродовольчих товарів і послуг у структурі прожиткового 
мінімуму, яке становить для основних соціальних і демографічних груп 
населення:  

набори продуктів харчування - 50 відсотків;  
набори непродовольчих товарів і послуг - 50 відсотків. 
Вважаємо, що запропонована методологія розрахунку прожиткового 

мінімуму не враховує головного принципу його формування, закріпленого 
статтею 48 Конституції України та статтею 5 Конвенції МОП № 117 про 
основні цілі та норми соціальної політики (ратифікована Україною Законом 
№ 692-VІІІ від 16.09.2015) щодо забезпечення потреб працівників на 
достатнє харчування та їхню калорійність, забезпечення житлом, одягом, 
медичним обслуговуванням та освітою. 

У  частині першої статті 25 Загальної декларації прав людини, 
затвердженої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року 
зазначається, що кожна людина має право на такий життєвий рівень, 
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне 
обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я i добробуту її 
самої та її сім’ї, i право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, 
інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до 
існування через незалежні від неї обставини. 

Тому відкритим залишається питання, чи забезпечить ці потреби 
величина прожиткового мінімуму, яка розрахована на основі нормативного 
визначення лише продовольчої складової, та співвідношення 50/50 відсотків 
вартості наборів продуктів харчування та вартості непродовольчих товарів і 
послуг у структурі прожиткового мінімуму. 

На наш погляд, запропоновані зміни методології формування 
прожиткового мінімуму є лише статистичними маніпуляціями і не 
призведуть до покращення, оскільки вони не враховують достатнього рівня 
споживання громадянами непродовольчих товарів та послуг, а також різних 
темпів зростання цін і тарифів на товари та послуги, які включені до 
відповідних наборів. Підставою для таких висновків є те, що в умовах 
масштабного реформування соціальної сфери країни збільшується частка 
платних послуг для населення у сфері охорони здоров’я, освіти, 
оздоровлення тощо, а такі соціально важливі послуги як транспорт та 
житлово-комунальні послуги, які входять до споживчого кошику, мають 
значно вищі темпи зростання цін, ніж продовольчі товари. Відтак при 
розрахунку вартості прожиткового мінімуму на базі продовольчого набору 



такі особливості в сфері непродовольчих товарів і послуг не враховуються, і 
тим самим прожитковий мінімум  стає штучно заниженим. 

У зв’язку з цим, наполягаємо на збереженні нормативного  методу 
формування прожиткового мінімуму та пропонуємо народним депутатам 
 України щороку затверджувати величину прожиткового мінімуму, 
розраховану відповідно до Методики визначення прожиткового мінімуму на 
одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і 
демографічних груп населення.  

3. У проєкті скасовані права профспілок: 
брати участь у встановленні Порядку проведення науково-громадської 

експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору 
непродовольчих товарів і набору послуг (стаття 4 Закону України «Про 
прожитковий мінімум»); 

щомісяця отримувати дані про фактичний розмір прожиткового 
мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до 
основних соціальних і демографічних груп населення, разом із відповідними 
розрахунками (стаття 5 Закону України «Про прожитковий мінімум»); 

брати участь у розробці Методики визначення прожиткового мінімуму 
на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і 
демографічних груп населення (стаття 7 Закону України «Про прожитковий 
мінімум»). 

 
Зважаючи на вищевикладене, Профспілка запропонувала не 

підтримувати проєкт Закону України «Про заходи щодо упорядкування 
системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, 
грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг 
(адміністративного збору)» (реєстр. № 5045) і направити його на 
доопрацювання.  
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