
Пенсійні виплати
Якщо пенсія менша за прожитковий

мінімум - звертайтеся до суду

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка споживчого кошика, 
що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих 
товарів та послуг, необхідних для збереження здоров’я людини і за-
безпечення її життєдіяльності.

Основні положення, що визначають порядок формування спожи-
вчого кошика і використання прожиткового мінімуму, встановлені За-
коном України “Про прожитковий мінімум” № 966-XIV від 15.07.1999. 

Відповідно до пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодексу до вступу в силу 
Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний пе-
ріод прожитковий мінімум застосовується в розмірах і на умовах, що 
діяли у грудні попереднього бюджетного періоду.

Необхідність розгляду фактичної обставини з прямим посиланням 
на норми Конституції України при розгляді справ про розмір пенсії 
громадянина України закріплено в рішенні Європейського суду з 
прав людини.

Варто навести приклад із практики Європейського суду з прав лю-
дини: він ухвалив рішення від 12.07.2016 року у справі “Петриченко 
проти України”, визнавши порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з тим, що у 
цій справі національні суди не розглянули доводи заявника з прямим 
посиланням на статтю 46 Конституції України про те, що розмір його 
пенсії був нижчим від встановленого у відповідний час прожиткового 
мінімуму.

Відповідно до ст.32 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод юрисдикція Європейського Суду з прав людини 
поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції 
та протоколів до неї, подані йому на розгляд відповідно до статей 
33,34,46 і 47Конвенції. Європейський Суд з прав людини може при-
ймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи 
осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Висо-
ких Договірних Сторін (тобто, державою – членом Ради Європи, яка 
підписала Конвенцію) порушення прав, викладених у Конвенції або 
протоколах до неї.
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Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 року. Конвенція 
набрала чинності для України 11 вересня 1997 року, відтак з цього 
моменту Україна гарантувала кожному, хто перебуває під її юрис-
дикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції. Отже, 
пенсіонеру для захисту своїх прав необхідно звернутись до суду та 
вимагати провести перерахунок пенсії відповідно до розміру прожит-
кового мінімуму.

Зверніть увагу! Законом України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2020 рік» від 14.11.2020 р. № 294-IX установлено такі розміри 
основних мінімальних соціальних стандартів у 2020 році:

1. мінімальна зарплата:
    • у місячному розмірі: з 1 січня — 4723 грн;
    • у погодинному розмірі: з 1 січня — 28,31 грн.
2. прожитковий мінімум: на одну особу в розрахунку на місяць 

у розмірі з 1 січня 2020 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 
грудня — 2189 грн, а для основних соціальних і демографічних груп 
населення:

• дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року —  1779 гривень, з 1 
липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;
• дітей віком від 6 до 18 років:  з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, 
з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;
• працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 
2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;
• осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гри-
вень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.



Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний характер, і вирішення окремих 
ситуацій потребує консультації зі спеціалістом.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах про-
екту  «Створення безпечного та правоспроможного середовища у громадах Київщини» 
і не обов’язкового збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

За безкоштовною правовою допомогою ви можете звернутися 
після скасування карантинних заходів до Громадської організації 
«Правова єдність» за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневсько-
го, 55 (приміщення бібліотеки № 8) або дистанційно за телефонами
+380996040650 та +380683329421, на електронну пошту 
pravovadopomogabc@gmail.com та онлайн за доступом: 
ldn.org.ua/section/legal-help


