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Департамент стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної 
політики розглянув Ваш запит від 27.03.2017 № 33дп17 щодо фактичного розміру 
прожиткового мінімуму у цінах листопада 2016 року та повідомляє. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780 
„Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих 
товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп 
населення" (далі - постанова № 780) міністерствам, іншим центральним органам 
виконавчої влади доручено привести у тримісячний строк власні нормативно-
правові акти у відповідність з цією постановою. 

Включення нових товарів до наборів продуктів харчування, 
непродовольчих товарів та послуг обумовило необхідність внесення відповідних 
змін до методики визначення прожиткового мінімуму та моніторингу цін, що 
проводиться Держстатом. 

У зв'язку з цим розроблена нова методика розрахунку прожиткового 
мінімуму, яка затверджена наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, 
Держстату від 03.02.2017 № 178/147/31 „Про затвердження Методики визначення 
прожиткового мінімуму". 

До прийняття зазначеної методики розрахунки фактичного розміру 
прожиткового мінімуму, зокрема у листопаді 2016 року, здійснювались на основі 
Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які 
відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, яка була 
затверджена наказом Мінпраці, Мінекономіки та Держстату від 17.05.2000 
№ 109/95/157, пунктом 1.4 якої передбачено обчислення прожиткового мінімуму 
виходячи з набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів та 
набору послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 14.04.2000 №656. 

На основі оновлених наборів, затверджених постановою № 780, фактичний 
розмір прожиткового розраховується починаючи з січня 2017 року. 



Що стосується обчислення прожиткового мінімуму на одну особу, то відповідно 
до методики його розрахунку прожитковий мінімум у середньому на одну особу на 
місяць визначається як сума добутків розмірів прожиткових мінімумів кожної 
соціально-демографічної групи населення та питомої ваги чисельності відповідної 
групи в загальній чисельності населення України. 

Так, у цінах листопада 2016 року розмір прожиткового мінімуму на одну особу, 
який становив 2809,97 грн (3039,55 грн з урахуванням суми податку на доходи 
фізичних осіб), розраховано таким чином: 

2813,60x0,0650+3364,21x0,1138+2872,25x0,5842+2389,32x0,2370=2809,97 гривень; 
2813,60x0,0650+3364,21x0,1138+3265,24x0,5842+2389,32x0,2370-3039,55 гривень. 
Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 5 Закону України 

„Про прожитковий мінімум" від 15.07.1999 № 966-ХІУ фактичний розмір 
прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься 
до основних соціальних і демографічних груп населення застосовується для 
спостереження за динамікою рівня життя в Україні. 

Для встановлення соціальних гарантій застосовується прожитковий 
мінімум, який щорічно затверджується в Законі України про державний бюджет 
на відповідний рік. Реалізація цієї норми забезпечує врахування величини 
прожиткового мінімуму у розрахунках відповідних показників та обсягів витрат 
Державного бюджету України. 

Рішення щодо встановлення розміру прожиткового мінімуму приймається 
відповідно до бюджетного законодавства. 

Одночасно зазначаємо, що повну інформацію щодо розрахунків 
щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також 
для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення 
в цінах листопада 2016 року надано Вам в електронному вигляді листом 
№ 16/0/68-17/163 від 16.02.2017 (сканована копія листа додається). 

Інформацію, отриману Мінсоцполітики від центральних органів виконавчої 
влади, що була надіслана Вам в електронному вигляді в додаток до вказаного 
листа надаємо Вам повторно (всього 8 листів, скановані копії додаються). 
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