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На № від І Міністерство юстиції України 1 

• Про державну реєстрацію наказу ; 

Відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної 
реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 
№ 34/5, надсилаємо для державної реєстрації наказ Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Державної служби статистики України від 03.02.2017 № 178/147/31 „Про 
затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму". 

Просимо у встановленому законодавством порядку провести державну 
реєстрацію зазначеного наказу та включити його до Єдиного державного 
реєстру нормативних актів. 

Додаток: 1. Оригінал наказу на 22 арк. 
2. 2 завірені копії наказу на 44 арк. 
3. Пояснювальна записка на 2 арк. 
4. Супровідний лист на Секретаріат Урядового уповноваженого у 

справах Європейського Суду з прав людини на 1 арк. 
5. Довідка щодо відповідності зобов'язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву Європейського Союзу 
(ас^иІ5 ЄС) на 1 арк. 

6. Висновки про проведення антидискримінаційної та юридичної 
експертиз на 3 арк. 

7. Довідка про погодження наказу та матеріали погодження 
на /о_ арк. 

8. Копія матеріалів на магнітному косії. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики 
України „Про затвердження Методики визначення прожиткового 

мінімуму" 

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта 
Проект наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України 
„Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму" (далі - проект 
акта), розроблений на виконання пункту 3 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). 

2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою проекту акта є встановлення єдиного підходу до визначення 

прожиткового мінімуму та приведення механізму розрахунку його вартості у 
відповідність до нових наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів 
та послуг, затверджених Постановою. 

3. Правові аспекти 
Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є: 
Закон України „Про прожитковий мінімум"; 
постанова 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"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.1999 № 1767 „Про науково-
громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих 
товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму". 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Розробка та прийняття проекту акта не потребуватиме додаткових 

фінансових та інших витрат з Державного бюджету України. 

5. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта погоджено без зауважень з Міністерством фінансів України, 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою 
статистики України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із 
зауваженнями - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв'язку та інформатизації. 

6. Регіональний аспект 
Законом України „Про прожитковий мінімум" передбачена можливість 

затвердження місцевими органами виконавчої влади регіонального 
прожиткового мінімуму. Проект наказу не потребує погодження з регіонами. 



6 і. Запобігання дискримінації 
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. 

7. Запобігання корупції 
У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. 

8. Громадське обговорення 
Проект акта не потребує проведення консультацій із громадськістю. 

9. Позиція соціальних партнерів 
Проект акта погоджено без зауважень Спільним представницьким 

органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на 
національному рівні та Спільним представницьким органом сторони 
роботодавців на національному рівні. Проект наказу не стосується прав 
інвалідів та не потребує погодження з всеукраїнськими громадськими 
організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками. 

10. Оцінка регуляторного впливу 
Проект акта не є регуляторним актом. 

10і. Вплив реалізації акта на ринок праці 
Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці. 

11. Прогноз результатів 
Прийняття проекту акта сприятиме удосконаленню розрахунку 

прожиткового мінімуму та приведенню методики його визначення у відповідність 
до чинного законодавства. 

Перший заступник Міністра 
соціальної політики України 

ЛЮїгьСУго 2017 р. 
0 - Ольга Крентовська 
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На№> 

№ 

від 

і Про проведення правової експертизи 
наказу 

Секретаріат Урядового 
уповноваженого у справах 
Європейського Суду з прав 
людини Міністерства юстиції 
України 

Відповідно до Порядку подання нормативно-правових актів на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної 
реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 
№ 34/5, надсилаємо для проведення правової експертизи на відповідність 
положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод наказ 
Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, Державної служби статистики України від 03.02.2017 
№ 178/147/31 „Про затвердження Методики визначення прожиткового 
мінімуму". 

На виконання Закону України „Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського Суду з прав людини" подається зазначений наказ для 
проведення експертизи на відповідність згаданій Конвенції. 

Просимо надати висновок в установлений законодавством термін. 

Додаток: 1. Копія наказу на 22 аріс. 
2. Копія пояснювальної записки на 2 арк. 

•••14 
Перший заступник міністра ; / / \ / . О. Крентоиськ-а /Ч Ш /» 

/ • • • • і /, 7 ' І 



ДОВІДКА 
щодо відповідності зобов'язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (ас^ш8 ЄС) 
проекту наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики 

України „Про затвердження Методики визначення прожиткового 
мінімуму" 

Проект акта розроблено Міністерством соціальної політики України. 

1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких 
регулюються правом Європейського Союзу (асдиіз ЄС) 

Проект акта за предметом правового регулювання не належить до сфер, 
правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу (ас^иІ5 ЄС). 

2. Зобов'язання України у сфері європейської інтеграції (у тому 
числі міжнародно-правові) 

Зобов'язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі 
міжнародно-правові) щодо предмета правового регулювання проекту акта 
відсутні. 

І 
3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції 
Будь-які програмні документи у сфері європейської інтеграції 

Президента України або Кабінету Міністрів України, на виконання яких 
необхідно було б розробити проект акта, відсутні. 

4. Порівняльно-правовий аналіз 
Порівняльно-правовий аналіз на відповідність положень проекту акта 

положенням права Європейського Союзу (ас^Ш8 ЄС) та міжнародно-
правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції не 
проводився, оскільки правовідносини у визначеній проектом акта сфері не 
регулюються законодавством Європейського Союзу. 

5. Очікувані результати 
Прийняття акта забезпечить приведення нормативно-правових актів у 

відповідність до вимог законодавства. 

6. Узагальнений висновок 
Проект акта не суперечить положенням права Європейського Союзу 

(асфііз ЄС) 

Перший заступник Міністра 
соціальної політики України О. Крентовська 

ОУ рОО^о-гя 2017 р. 



висновок 
Юридичного департаменту 

Міністерства соціальної політики України 
за результатами проведення юридичної експертизи 

проекту наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики 

України „Про затвердження Методики визначення прожиткового 
мінімуму" 

1. Підстави розробки проекту нормативно-правового акта (далі -
проект) 

Проект розроблено відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 року № 780 „Про затвердження наборів продуктів 
харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення". 

2. Відповідність проекту Конституції України 
Проект відповідає Конституції України. 

3. Відповідність проекту актам законодавства, що мають вищу 
юридичну силу 

Проект відповідає актам законодавства, що мають вищу юридичну силу. 

4. Узгодженість проекту з актами такої самої юридичної сили 
Проект узгоджується з актами такої самої юридичної сили. 

5. Відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки 
Проект відповідає вимогам нормопроектувальної техніки. 

6. Наявність у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню 
корупційних правопорушень. 

Проект не містить норм, що можуть спричинити вчинення корупційних 
правопорушень. 



7, Узагальнений висновок 
Проект погоджений без зауважень. 

Директор 
Юридичного департаменту 

.підпис) 

Осі " Л&Р'Ю 2017 року 

Виконавець 
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висновок 
про проведення антидискримінаційної експертизи 

проекту наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики 

України „Про затвердження Методики визначення прожиткового 
мінімуму" 

Проект акта розроблено Міністерством соціальної політики України. 

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

Директор 
Юридичного департаменту О. Туліна 

„ ЛС70гО 2017 р. 



ДОВІДКА 
про погодження нормативно-правового акта із 
уповноваженим представником від всеукраїнських 
профспілок, їх об'єднань та уповноваженим представником 
від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців 
наказ Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Державної служби статистики України „Про затвердження 
Методики визначення прожиткового мінімуму" 

Нормативно-правовий акт розроблено Міністерством соціальної 
політики України. 

1. Нормативно-правовий акт погоджено без зауважень. 

Шубін О. О. Перший заступник Голови 
Спільного представницького 
органу репрезентативних 
всеукраїнських об'єднань 
профспілок на національному рівні 

Олійник О. Д. Перший заступник Голови 
Спільного представницького 
органу сторони роботодавців на 
національному рівні 

2. Таблиця узгодження позицій додається. 

Перший заступник Міністра 
соціальної політики України 

0 $ л ю / п о г о 2017 року 

О. Крентовська 



Таблиця узгодження позицій 
до проекту наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Державної служби статистики України „Про затвердження Методики визначенпя прожиткового 
мінімуму" 

1. Неврегульовані розбіжності 
Редакція спірної частини проекту акта Найменування органу виконавчої влади, що 

подав зауваження (пропозиції), та їх зміст 
Мотиви відхилення зауважень (пропозицій) 

розробником 
„23.1.7. Вартість послуг зв'язку та 
інформативних складається з вартостей 
передплати (придбання) газет та журналів, 
користування місцевим телефонним зв'язком 
та листування в межах України. 
Вартість передплати (придбання) газет та 
журналів у середньому на одну особу на 
місяць визначається шляхом ділення добутку 
норми споживання послуги та ціни 
придбання газет на 12 та на середній розмір 
сім'ї. 
Вартість користування місцевим телефонним 
зв'язком в середньому на одну особу на 
місяць визначається шляхом множення 
норми споживання послуги та тарифу однієї 
хвилини телефонної розмови. 
Вартість листування в межах України в 
середньому на одну особу на місяць 
визначається шляхом ділення добутку норми 
споживання послуги та вартості поштових 
послуг на середній розмір сім'ї." 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв'язку та 
інформатизації 
Пропонується доопрацювати перелік 
телекомунікаційних послуг, включених до 
норм споживання та відповідно вартості 
користування телефонним зв'язком, 
розглянути можливість внесення до 
вказаного переліку послуги „мобільний 
зв'язок" та „Інтернет"; до норм споживання 
послуг поштового зв'язку пропонується 
додати позиції „бандеролі" та „посилки без 
оголошеної цінності масою до 10 кілограмів" 

Не враховано. 
Чіткий перелік послуг та норми їх 
споживання затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 
№ 780. 
Методика лише встановлює порядок 
визначення їх вартості. 

Перший заступник Міністра 
соціальної політики України 

л л 2 0 1 7 р. 



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
(Мінфін) 

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 206-59-47, 206-59-48, факс 425-90-26 
Е-шаіІ: іпЇ0тГ@тіпГт.§0У.иа Код ЄДРПОУ 00013480 

^.12.2016 № 31-09010-07- 5 6 
й—хг 21343/0/2-ІЬ716 
На № від 

20.12.2016 

Міністерство соціальної 
політики України 

Про погодження 
проекту наказу 

Міністерство фінансів України надсилає аркуш погодження до проекту 
спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики 
України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму». 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

Заступник Міністра -
керівник апарату Є. КАПІНУС 

О 

гч 

і і гло 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
проекту спільного наказу Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної 

служби статистики України 
«Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму» 



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
(МІНРЕПОН) 

вул. Велика Житомирська, 9, м.Київ, 01601; 
приймальня: (044) 226-22-08; загальний відділ: (044) 278-82-90,284-05-54, факс 278-83-90 

е-шаіі: тіш:е8Іоп@пппге£Іоп.§оу.ііа КодЄДРПОУ 37471928 

№ на№ .від 

Міністерство соціальної 
політики України 

Відповідно до листа Мінсоцполітики від 05.12.2016 №20064/0/2-16/16 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України розглянуло проект спільного наказу Міністерства 
соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерства фінансів України та Державної служби статистики 
України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму» і 
погоджує його без зауважень. 

Додатки: аркуш погодження - на 1 арк.; 
довідка - на 1 арк. 

Заступник Міністра ч^г^ Е.Б. Кругляк 

"«—! 

СЮ ^ 

.. .і Хоііягіїеська Н.В. 
^ ^ Погорімо Ш. 2071702 МІНІСТврСТВО рвіЮнаЛЬНОГО РОЗВИТКУ, буДІВНИЦТВЯ 

мг те житлово* комунального господарства України 
№ 7 / 1 0 - 1 4 8 1 9 ВІД 0 9 , 1 2 . 2 0 1 6 

? пмніп і і іша і н і 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

проекту спільного наказу Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства фінансів України та Державної служби статистики України 
«Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму» 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Міністра регіонально 
розвитку, будівництва та житла 
комунального господарства У краї 

2016 р. 

Е.Б. Кругляк 



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Управління роботи з персоналом 
гул. Велика Житомирська, 9, м. Київ, 01601; (044) 284-06-38; факс 278-85-85 

є -та і і : ЗЬиІЬаЬСХЙтіпгезіоп.цоу.иа 

Д О В І Д К А 

Відповідно до наказу Мінрегіону України від 05.12.2014 № 342 
«Про розподіл обов'язків та повноважень між Віце-прем'єр-міністром 
України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, першим заступником Міністра, 
заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської 
інтеграції та заступником Міністра - керівником апарату», перший заступник 
Міністра Негода В.А. має право погоджувати (візувати) проекти нормативно-
правових актів, що надійшли від інших центральних органів виконавчої влади 
на погодження до Міністерства. 

Згідно з наказом Мінрегіону від 08.12.2016 № 232 ВД «Про службове 
відрядження Негоди В.А.» перший заступник Міністра Негода В.А. 
з 08 по 10 грудня 2016 року перебуває у службовому відрядженні. 

Відповідно до Схеми взаємозаміни між першим заступником Міністра, 
заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської 
інтеграції та заступником Міністра - керівником апарату на час їх відсутності, 
затвердженої наказом Мінерегіону від 05.12.2014 № 342, повноваження 
першого заступника Міністра Негоди В.А. з 08 по 10 грудня 2016 року 
виконує заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарстваУк£аїни Кругляк Е.Б. 

Т.в.о. начальника 
роботи з персонал І.О. Гнутова 



УКРАЇНА 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27 

^ /Я* М Ґ 6 1 — № Міністерство соціальної полі 
на № України 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, розглянула доопрацьований проект наказу 
Мінстерства соціально політки України, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, Міністерства фінансів України та Державної служби статистики 
України «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму», 
надісланий листом Мінсоцполітики від 05.12.2016 року № 20064/0/2-16/16 та 
повідомляє, що погоджує зазначений проект без зауважень. 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

Голова НКРЕКП А Вовк 

О. Свистун 
2 0 4 - 4 8 - 8 8 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

проекту наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та 

Державної служби статистики України 
«Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму». 



НАЩОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 278-97-93, (044) 278-11-84, тел. (044) 278-11-82 

ЬЦр:/Лу№иміІсі2І.§спміа) е-шаіі: 0Йїсе@пкггі.80У.иа, 1саЬшіп_<1ос@іікг2І.£оу.ца, у<іг@пкг2і.£ОУ.иа 

11-ШШ № 0 / - Щ Г / / Х З 
Міністерство соціальної 
політики України На № від 

Про розгляд Методики визначення 
прожиткового мінімуму 

На ваш лист від 31.10.2016 № 15904/0/14-16/10 щодо розгляду проекту 
наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби 
статистики України «Про затвердження Методики визначення прожиткового 
мінімуму» (далі - проект Наказу) повідомляємо, що Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

_ (далі - НКРЗІ), на своєму засіданні 15.11.2016 розглянула зазначений проект 
Наказу, за результатами чого прийнято рішення № 597 про його погодження із 
зауваженнями. 

Відповідно до частини другої статті 66 Закону України 
«Про телекомунікації» (далі - Закон) державному регулюванню шляхом 
встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають, зокрема, тарифи 
на загальнодоступні послуги. 

Частиною першою статті 62 Закону визначено, що до загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг належать: підключення кінцевого обладнання 
споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального 
користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного 
зв'язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок), а також виклик 
служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв'язку за допомогою 
таксофонів. 

На сьогоднішній день щомісячна абонентна плата (фіксований платіж, 
який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ 
на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту 
отримання послуг) за користування телефонним апаратом нараховується 
абонентам із застосуванням Граничних тарифів на загальнодоступні 

телекомунікаційні послуги, затверджених рішенням НКРЗІ від 02.09.2015 
455, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.09.2015 

-за № 1151/27596, яке набрало чинності 06.10.2015. 
с 

Уу / / / / 



Пунктом 116 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, 
передбачено, що оператор застосовує такі види абонентної плати, як плата без 
почасового та з почасовим обліком телефонних розмов, з урахуванням 
технологічних можливостей власної телекомунікаційної мережі. 

Абоненти, кінцеве обладнання яких підключене до АТС, де не 
застосовується апаратура почасового обліку місцевих телефонних розмов, 
вносять абонентну плату без почасового обліку телефонних розмов. 

Так, абонентна плата для населення за користування телефонним 
апаратом абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів за місяць 
становить: 

без погодинної оплати місцевих розмов - 39,08 грн. без ПДВ; 
з погодинною оплатою місцевих розмов - 35,14 грн. без ПДВ. 
Абонентна плата для населення за користування телефонним апаратом 

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за 
винятком райцентрів за місяць становить: 

без погодинної оплати місцевих розмов - 30,93 грн. без ПДВ; 
з погодинною оплатою місцевих розмов - 27,04 грн. без ПДВ. 
У рахунок абонплати надається 36000 нетарифікованих секунд загальної 

тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній 
оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення. 

Тариф за кожну секунду розмови понад встановлений ліміт для абонентів 
місцевої телефонної мережі міст та райцентрів становить 0,00075 грн. без 
ПДВ, для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за 
винятком райцентрів - 0,00043 грн. без ПДВ. 

Крім того, тариф за користування місцевим телефонним апаратом 
(таксофоном) крім універсальних таксофонів 0,0250 грн. без ПДВ 
встановлений за кожні 15 секунд з'єднання. 

Звертаємо увагу, що за офіційними даними Державної служби статистики 
України станом на кінець першого півріччя 2016 року кількість абонентів 
фіксованого телефонного зв'язку (домашніх телефонних апаратів) складає 
6,8 млн. осіб, кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку - 53,0 млн. 
осіб, кількість абонентів мережі Інтернет - 13,6 млн. осіб. При цьому, 
чисельність наявного населення в Україні складає 42,6 млн. осіб. 

Стосовно норм споживання послуг поштового зв'язку повідомляємо, що 
відповідно до статті 9 Закону України «Про поштовий зв'язок» тарифне 
регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється НКРЗІ. 

Тарифному регулюванню у сфері надання послуг поштового зв'язку 
підлягають виключно універсальні послуги поштового зв'язку. 

Відповідно до пункту 9 Правил надання послуг поштового зв'язку, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, 
до універсальних послуг поштового зв'язку належать послуги з пересилання: 

поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих та 
рекомендованих; 

посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів. 



З огляду на зазначене, пропонуємо доопрацювати пункт 2.3.1.7 проекту 
Наказу в частині переліку телекомунікаційних послуг, включених до норм 
споживання та відповідно вартості користування місцевим телефонним 
зв'язком, розглянути можливість внесення до вказаного переліку послуги 
«мобільний зв'язок» та «Інтернет». До норм споживання послуг поштового 
зв'язку пропонуємо додати позиції «бандеролі» та «посилки без оголошеної 
цінності масою до 10 кілограмів». 

Слід зауважити, що НКРЗІ не залучалась в ході підготовки проекту 
Методики визначення прожиткового мінімуму до обговорень чи надання 
пропозицій. 

Голова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сфері зв'язку та інформатизації 

Дрога Т.П. 
202-00-34 



СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН 
СЇОРОНИ РОБОТОДАВЦІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1 
тел.: +380 44 226-25-74, факс: +38 044 251-70-62, е-шаіі: Гги@Гги.оге.иа 

№ 16-2-0803 
« 09 » листопада 2016 р. 

Міністерство соціальної політики 
України 

На лист від 31.10.2016 
№ 15906/0/14-16/10 
До вх.16-1714 від 08.11.2016 

Спільний представницький орган сторони роботодавців на 
національному рівні розглянув проект наказу «Про затвердження Методики 
визначення прожиткового мінімуму» та погоджує його без зауважень. 

Перший заступник 
Голови СПО сторони роботодавців 
на національному рівні Д.Олійник 

Вик." Ю.Кузокой 
т.251-70-32 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

проекту наказу «Про затвердження Методики визначення прожиткового 
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^Міністерство соціальної' 
політики України 

Г"Про погодження проекту наказу ~і 

СПО об'єднань профспілок повторно розглянув проект наказу 
Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби 
статистики України «Про затвердження Методики визначення прожиткового 
мінімуму», доопрацьований МінсоцполІтики з урахуванням зауважень та 
пропозицій центральних органів виконавчої влади та СПО об'єднань 
профспілок, і погоджує його. 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Проекту наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, 
Державної служби статистики України «Про затвердження Методики 
визначення прожиткового мінімуму» 

Перший заступник Голови 
СПО об'єднань профспілок О.О. Шубін 

Алексанлрова 287-43-80 
ІОрчеїтко 289-73-40 
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