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Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної 
політики в межах компетенції розглянув Ваш запит від 18.02.2017 № 81дп17 і 
повідомляє. 

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення науково-громадської 
експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та 
набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму (далі - Порядок), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1999 № 1767, 
Мінекономрозвитку узагальнює пропозиції центральних органів виконавчої 
влади щодо сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих 
товарів і набору послуг (далі - набори) для встановлення прожиткового 
мінімуму та надсилає їх членам експертної комісії не пізніше ніж за тиждень до 
її засідання. 

Мінсоцполітики відповідно до Порядку забезпечує проведення науково-
громадської експертизи наборів. Мінекономрозвитку листом від 22.10.2015 
№ 3612-17/35130-03 (сканована копія листа в електронному вигляді додається) 
надіслало відповідні узагальнені матеріали Мінсоцполітики для організації 
проведення цієї експертизи. 

Засідання експертної комісії з проведення науково-громадської експертизи 
наборів під головуванням першого заступника Міністра В. Шевченка відбулися 
02.11.2015 та 20.11.2015 (копії протоколів, у яких зазначено персональний склад 
учасників, додаються). 

Експертною комісією з проведення науково-громадської експертизи 
наборів було прийнято р|ішення щодо схвалення оновлених наборів. 

Оскільки відповідно до пункту 4 вищевказаного Порядку відповідальним 
за формування наборів є Мінекономрозвитку, копії протоколів засідань 
зазначеної комісії і коїії схвалених наборів були надані йому дня підготовки 
проекту постанови Кабінету Міністрів України про їх затвердження (лист 
Мінсоцполігаки від 20.11.2015 № 17695д)/14-15/10, сканована копія 
супровідного листа в електронному вигляді додаїється). 

Проект постанови {Кабінету Міністрів України „Про затвердження наборів 
продуктів харчування, Наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для 



основних соціальних і демографічних груп населення", розроблений 
Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики було погоджено в установленому порядку. 

Одночасно повідомляємо, що відповідно до Закону України „Про 
прожитковий мінімум" набір продуктів харчування формується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони здоров'я (МОЗ); набір непродовольчих товарів формується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері економічного розвитку (Мінекономрозвитку); набір послуг 
формується уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах 
надання відповідних послуг (Мінрегіон, Мінінфраструкгури, Мінкультури, МОН, 
НКРЕКП та інші). 
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