
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  прав  людини ,  деокупації  та  реінтеграції  тимчасово  окупованих

територій  у  Донецькій ,  Луганській  областях  та  Автономної  Республіки  Крим ,
міста  Севастополя ,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-49-02    

Голові Комітету 
Верховної Ради України

 з питань бюджету 
Арістову Ю.Ю. 

Щодо підтримки пропозицій Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини до
 реєстр. № 6000 від 15.09.2021р.

Шановний Юрію Юрійовичу!

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин на своєму засіданні 22 вересня 2021 року (Протокол №39 ) розглянув 
звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
збільшення видатків у Державному бюджеті України на 2022 рік Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини у відповідності з 
показниками, передбаченими в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки.

Передбачені проектом Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2022 рік», р.№6000 видатки для Секретаріату Уповноваженого не дозволять 
забезпечити належним чином та у повному обсязі парламентський контроль за 
додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

З огляду на зазначене, обговоривши це питання на засіданні Комітет 
ухвалив підтримати пропозицію Уповноваженого щодо збільшення у проекті 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»,  видатків на 
Секретаріат Уповноваженого, зокрема:

1. За бюджетною програмою 5991010 «Парламентський контроль за 
додержанням конституційних прав і свобод людини» на 226 998,6 тис. 
грн:
видатки споживання - 163 186,8 тис. грн., в тому числі 128 165,6 на 
забезпечення оплати праці, 28 196, 4 нарахування на заробітну плату;
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видатки розвитку – 63 811, 8 тис. грн. для забезпечення належних умов 
роботи працівників Секретаріату.

2. За бюджетною програмою 5991020 «Заходи з реалізації національного 
превентивного механізму» на 359,0 тис. гривень.

Просимо підтримати.

Додаток: звернення Уповноваженого на 2 арк.

З повагою
Голова Комітету                                                                                Д.В. Лубінець
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