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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо підвищення
прожиткового мінімуму до його фактичного розміру
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021
рік" (Голос України від 30.12.2020 № 242 (7499)) такі зміни:
1. Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу
в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року — 4504 гривні, з 1 липня
— 5345 гривень, з 1 грудня — 6187 гривень, а для основних соціальних і
демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року — 3936 гривень, з 1 липня —
4683 гривні, з 1 грудня — 5430 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року — 4824 гривні, з 1 липня
— 5797 гривень, з 1 грудня - 6769 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2021 року — 6366 гривень, з 1 липня — 7500
гривень, з 1 грудня — 8000 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року — 3547 гривень, з
1 липня — 4300 гривень, з 1 грудня — 5000 гривень.".
2. Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення
розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних
груп населення, визначеного у статті 7 цього Закону, на рівні не нижче
фактичного розміру прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до статті
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5 Закону України "Про прожитковий мінімум", з урахуванням індексу
споживчих цін у 2021 році.".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України невідкладно:
опрацювати питання перегляду доходної частини Державного бюджету
України на 2021 рік в частині збільшення фактичних обсягів надходжень за
рахунок перегляду макроекономічних параметрів розрахунку показників
бюджету;
подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2021 рік" щодо збільшення доходів та видатків у зв’язку з прийняттям цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України під час підготовки проектів державного
бюджету на наступні роки передбачати затвердження розміру прожиткового
мінімуму на рівні, не нижчому рівня прогнозного фактичного прожиткового
мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
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