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Щодо зауважень та пропозицій до 
Бюджетної декларації на 2022-2024 
роки

 

На підставі пункту 3 частини 4 статті 14 Закону України «Про статус 
народного депутата України» вважаю за доцільне викласти окремі 
зауваження та пропозицій до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки 
(далі Бюджетна декларація), подану Кабінетом Міністрів України. 

 

Пропоную внести наступні зміни до Бюджетної декларації:

1. З 2022 року забезпечити фінансування Програми Реабілітації 
відповідно до Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».

2. З 2022 року передбачити фінансування накопичувальної системи 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (Програма 
Президента України "Друга пенсія") за рахунок 2% від ПДФО та 2% від ЄСВ.

3. 3 2022 року збільшити фінансування Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку та створити інфраструктуру для запуску 
накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування. Передбачити витрати на створення Уповноваженого пенсійного 
фонду – авторизованого пенсійного фонду, рішенням Кабінету Міністрів 
України.

4. З 2022 року передбачити в Законі України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік» розподіл всіх коштів за бюджетною програмою 
2507020 "Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю" 
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виключно на конкурсних засадах, виклавши відповідне положення Додатка № 
3 в такій редакції: "Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з 
інвалідністю (за результатами конкурсу).

5. З 2023 року забезпечити реорганізацію Фонду соціального 
страхування та Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. Забезпечити включення коштів, 
що надходять від сплати Єдиного соціального внеску до Державного бюджету 
України, передбачивши такі зміни в Законі України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік».

6. З 2023 року передбачити повернення в домогосподарства 
сплачених податків на суму розміру прожиткового мінімуму за кожну 
утримувану в домогосподарстві особу.

Враховуючи вищезазначене, Бюджетна декларація потребує 
доопрацювання із врахуванням запропонованих пропозицій.
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