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Голові Комітету Верховної      
Ради України з питань бюджету  

                                       Юрію АРІСТОВУ  

Шановний Юрію Юрійовичу!

         Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій  України,  національних меншин і 
міжнаціональних відносин на своєму засіданні 21 вересня 2022 року   (Протокол 
№66)  розглянув лист Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
Д. Лубінця щодо сприяння у вирішенні питання збільшення видатків для 
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  під час 
розгляду проекту Закону України «Про державний бюджет  України на 2023 рік».
         В ході обговорення наголошувалося на тому, що видатки для Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбачені у проекті 
Закону України «Про державний бюджет  на 2023 рік», реєстр.№8000 від 
14.09.2022  не дадуть змоги забезпечити здійснення парламентського контролю 
за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина належним 
чином та в повному обсязі. Внаслідок воєнної агресії Росії проти України 
напрямки  діяльності інституції Уповноваженого значно розширені,  збільшено 
кількість регіональних представництв для забезпечення здійснення 
парламентського контролю  та захисту прав і свобод  людини і громадянина по 
всій території України. 
        Для того щоб інституція Уповноваженого могла ефективно  виконувати 
покладені на неї обов’язки зберігаючи свою незалежність, Комітет одноголосно  
підтримав звернення Уповноваженого та ухвалив  рішення:
        звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з 
пропозицією -  при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет 
України на 2023 рік, реєстр. № 8000 від 14.09.2022, поданого Кабінетом 
Міністрів України, збільшити видатки для Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини за бюджетною програмою 5991010 
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«Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 
людини» на 116 028,2 тис. грн. в тому числі: видатки споживання – 96 557,7 тис. 
грн; видатки розвитку – 19 470,5 тис. грн.

         
         З повагою
        
       Перший заступник
       Голови Комітету                                                                М. ТКАЧЕНКО                                                              
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