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За даними Світового Банку – більше ніж 80% населення перебуває за межою 
бідності. Одними із ключових показників, що використовуються при 
розрахунках рівня бідності населення є рівень мінімальної та середньої 
заробітньої платні. Рівень мінімальної заробітньої платні встановлюється 
державними органами влади на підставі розрахунку вартості прожиткового 
кошику на один місяць. 
Проте, перерахунок прожиткового кошику України не здійснювався з 1990 
року, а індексація зазначеного кошику є не досить прозорою. Також, ряд 
елементів, що входять до прожиткового кошику, з плином часу втратили свою 
актуальність. Натомість, до складу прожиткового кошику не були включені 
елементи, що у зв'язку із плином науково-технічного прогресу набули 
актуальності та вжитку у повсякденному житті. 
Тому, я вважаю, що з огляду на вище визначене, необхідно, по-перше, 
здійснити комплексний перегляд складових елементів прожиткового кошику. 
Здійснити прозору індексацію вартості товарів за період з 1990 року, або 
привести ціни у відповідність до середньо-ринкових. 
Реалізація зазначеної моєї ініціативи є суспільно-необхідним викликом, що 
потребує термінового вирішення з метою побудови сильної держави із 
сильними та незалежними громадянами. Окрім цього, зазначена ініціатива 
цілковито відповідає європейському вектору розвитку держави, а також 
основним нормативно-правовим документам та директивам Європейського 
Союзу. Наразі йде мова про Цілі сталого розвитку 2016-2030, що були 
прийняті на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці 2015 року. 
Основна ідея полягає у тому, що в нашій державі повинні бути не лише 
європейські ціни й тарифи, а й європейська заробітня платня.  
Оскільки, впровадження зазначеної ініціативи потребуватиме часу на 
впровадження та обговорення, мною пропонується впровадження 
додаткового фінансового інструменту щодо стимулювання росту доходів 
населення України. 
Базовий безумовний дохід потенційно сприятиме економічному зростанню: 
люди можуть прийняти рішення інвестувати в себе та отримувати цікаві і 
добре оплачувані робочі місця, що, в свою чергу, може спровокувати 
зростання економіки. Є численні підтвердження міжнародного досвіду як 
позитивного ефекту базового безумовного доходу на населення певних 
регіонів. 
На мою думку, до завершення 2019 року базовий безумовний дохід буде 
досить просто запровадити в реаліях сьогодення – в реаліях мережевого 



суспільства, що сьогодні спостерігається в нашій державі. 
Запровадження цієї ініціативи забезпечить: 

• вирішить проблему бідності; 
• вирішить проблему технологічного безробіття; 
• зменшить проблему економічної нерівності; 
• сприятиме зниженню рівня злочинності; 
• знизить витрати на адміністрування соціальних програм, так як не 

вимагає перевірки на відповідність критеріям надання допомоги; 
• дозволить людям займатися тим, чим вони хочуть, а не тим, що вимагає 

ринок. 

Зазначена доленосна ініціатива направлена на вирішення проблем усього 
населення нашої держави, незалежно від віку, статі, зайнятості, тощо. 
Ми не маємо права втратити здобутки чи обрати парламент, який дасть зелене 
світло авторитаризму та сепаратизму. Але також, ми не маємо права втратити 
шанс змінити країну на краще, втратити шанс змінити життя громадян на 
краще! 
Тому, йти вперед чи знову втратити історичний шанс - обирати вам! 
 
 


