
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України щодо 
підвищення пенсій працівникам 
агропромислового комплексу 

                    Дев’ятнадцята сесія          
                    сьомого скликання 
 

 
 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою підтримки працівників агропромислового комплексу обласна 
рада  
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Підтримати Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до  
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо підвищення 
пенсій працівникам агропромислового комплексу (додається). 

 
2. Направити текст цього Звернення Верховній Раді України та Кабінету 

Міністрів України.  
 

 
 
 
Голова обласної ради                                            В.В. Москаленко 
 
 



Додаток  
до рішення обласної ради 

 
 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
депутатів Миколаївської обласної ради до Верховної Ради України  

та Кабінету Міністрів України щодо підвищення пенсій  
працівникам агропромислового комплексу 

  
Ми, депутати  Миколаївської обласної ради, висловлюємо глибоку 

стурбованість стосовно ситуації, що склалася навколо рівня пенсійного 
забезпечення сільського населення. 

Пенсійна реформа, яка діє на сьогодні, є соціальним проривом і вагомим 
досягненням Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики 
України і дала більшості пенсіонерів в Україні право на перерахунок пенсій з їх 
подальшим суттєвим збільшенням. 

На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII 
з 01 жовтня 2017 року було перераховано пенсії, призначені протягом минулих 
років, шляхом використання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої 
сплачуються страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 і 2016 
роки. Водночас було проведено перерахунок складових пенсійних виплат, розмір 
яких визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, встановленого на 01 грудня 2017 року Законом України «Про 
Державний бюджет України на 2017 рік».  

В окремих регіонах сільської місцевості кількість пенсіонерів становить до 
60 відсотків населення, і пенсія є для них єдиним джерелом існування. На сьогодні 
неможливо прирівняти пенсії сільського населення до коефіцієнта нарахування 
пенсій міського населення. Середня надбавка до пенсій для сільських пенсіонерів 
становить до 200 гривень. Разом із цим, працівники великих промислових 
підприємств та державні службовці отримали надбавку на державному рівні в сумі 
2000-4000 тис. гривень. В умовах інфляції, коли зростають ціни на продукти, 
комунальні послуги, це питання потребує першочергово врегулювання.  

Мова йде про те, що люди, які все своє життя працювали у сільському 
господарстві, сфері обслуговування, соціальній сфері, на сьогодні є позбавленими 
права на справедливий перерахунок та суттєве підвищення пенсій. Так, їхня праця 
була непрестижною, низькооплачуваною, проте вона мала високе соціальне 
значення. У ході впровадження пенсійної реформи не всі категорії пенсіонерів, і 
насамперед селяни відчули турботу держави. 

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо врахувати в ході пенсійної 
реформи фактор соціальної значущості праці зазначених вище категорій громадян, 
захистити їх інтереси шляхом внесення відповідних змін до чинного 
законодавства, оскільки такі зміни перш за все підвищать престижність праці у 
сільському господарстві та дадуть змогу залучити до неї молоде покоління нашої 
держави. 

 
Прийнято на дев'ятнадцятій сесії  
Миколаївської обласної ради  
сьомого скликання 29 березня 2018 року 
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