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Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної 
ПОЛІТИКИ в межах компетенції розглянув Ваші запити від 10.02.2017 №34дп17, 
№ 34-1дп17 та № 34-2дп17 щодо фактичного розміру прожиткового у цінах жовтня 
2016 року і повідомляє. 

Відповідно до змін до Закону України,Дро прожитковий мінімум", внесених 
Законом України від 12.02.2008 № 122-УІ, оприлюднення фактичного розміру 
прожиткового мінімуму здійснюється з 2008 року. 

Поточна інформація щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики у підрозділі „Моніторинг" 
розділу „Відкриті дані", що знаходиться на сторінці „Про Міністерство". Зокрема, 
фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах жовтня 2016 року оприлюднено 
18.11.2016 (посилання ЬЦр://лу\ууу.Ш5р.еоу.иа/пеуу8/11328.Ьіш1). 

Крім того, дані щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму з 2008 року 
разом з відповідними розрахунками розміщено на головній сторінці у підрозділі 
„Соціальні стандарти" розділу „Соціальні гарантії*". З розрахунками фактичного 
розміру прожиткового мінімуму за 2016 рік, в тому числі за жовтень 2016 року, 
можна ознайомитись за посиланням Ьйр:/Аууууу.тар.йоу.иа/пет/12286.Ьіті 
(інформація щодо розрахунку фактичного розміру прожиткового мінімуму у 
цінах жовтня 2016 року у форматі Ехсеї (10.2016.хізх) додається). 

Розрахунки фактичного розміру прожиткового мінімуму здійснено на 
основі наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 № 656, 
відповідно до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та 
для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп 
населення, затвердженої наказом Мінпраці, Мінекономрозвитку, Держкомстату 
від 17.05.2000 № 109/95/157 (зареєстровано в Мін'юсті 12.06.2000 за 
№ 347/4568). 

Відповідальним за проведення розрахунку фактичного розміру 
прожиткового мінімуму є Департамент стратегічного планування та аналізу 
Міністерства соціальної політики (станом на листопад 2016 року директор 
Департаменту - ПідлужнаН. В., тел. 289-41-26). Фактичний розмір прожиткового 



мінімуму розраховується та готується до оприлюднення працівниками відділу 
соціальних стандартів та гарантій зазначеного Департаменту (скановані копії 
посадових інструкцій в електронному вигляді додаються). 

Інформація про оприлюднення розрахунків фактичного прожиткового 
мінімуму погоджується із заступником Міністра соціальної політики -
куратором вказаного департаменту відповідно до розподілу обов'язків (у 
листопаді 2016 року інформація погоджена першим заступником Міністра 
соціальної політики Крентовською О. П.). 

При обчисленні фактичного розміру прожиткового мінімуму у цінах 
жовтня 2016 року було використано інформацію надану Мінсоцполітики 
центральними органами виконавчої влади, а саме листами (всього 8 листів, 
скановані копії в електронному вигляді додаються): 

-Держстату від 09.06.2016 №10.2-15/105-16 (1 арк.), від 22.07.2016 
№ 07.1-02/90-16 (2 арк.), від 29.07.2016 № 07.1-02/97-16 (3 арк.), від 14.11.2016 
№ 11.1-15/184-16 (6 арк.); 

-Мінрегіону від 13.06.2016 № 7/10-6966 (2 арк.), від 18.08.2016 
№7/10-10339 (2 арк.); 

- НКРЕКП від 09.06.2016 № 5864/17.2.2/716 (3 арк.); 
- НКРЗІ від 06.06.2016 № 05-3620/113 (1 арк.). 
Інформація щодо публікації у засобах масової інформації фактичного 

розміру прожиткового мінімуму відсутня. 
Разом з тим, дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах 

жовтня 2016 року були 18.11.2016 надіслані Адміністрації Президента України, 
Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України (скановані копії листів в 
електронному вигляді додаються), а також Спільному представницькому органу 
репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні 
та Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному 
рівні. 

При цьому зазначаємо, що фактичний розмір прожиткового мінімуму 
відповідно до статті 5 Закону України „Про прожитковий мінімум" 
застосовується виключно для спостереження за динамікою рівня життя в 
Україні. 

Для встановлення розмірів соціальних гарантій застосовується 
прожитковий мінімум, який щорічно затверджується в Законі України про 
державний бюджет на відповідний рік, що оприлюднюється та публікується в 
установленому порядку. 
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