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На №___________від__________
Голові Верховної Ради України
Руслану СТЕФАНЧУКУ
Шановний Руслане Олексійовичу!
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави,
справою всього Українського народу відповідно до ст. 17 Конституції України.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні» передбачено, що військове командування спільно з
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування мають
виконати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану»
заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту
безпеки населення та інтересів держави.
Верховна Рада України
від 24.02.2022 № 2102-ІХ.
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Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством фінансів України й
іншими органами державної влади здійснює всі заходи щодо пошуку
додаткових бюджетних ресурсів для належного забезпечення Збройних Сил
України у період військової агресії російської федерації проти України.
Міністерство фінансів України (головний орган, що відповідає за
формування дохідної та видаткової частин державного бюджету) 06.04.2022,
06.05.2022, 23.05.2022 зверталось до Національного агентства з питань
запобігання корупції як головного розпорядника бюджетних коштів і
відповідального виконавця бюджетної програми КПКВК
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«Фінансування статутної діяльності політичних партій» щодо вирішення
питання про спрямування коштів, передбачених на державне фінансування
статутної діяльності політичних партій, на потреби оборони, зокрема Збройних
Сил України.
Згідно з положеннями Закону України «Про Державний бюджет України
на 2022 рік» обсяг бюджетних призначень у сумі 885 572,89 тис. грн
Національне агентство розподілило на фінансування статутної діяльності
політичних партій, що представлені в парламенті. Постановою Кабінету
Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до
резервного фонду державного бюджету» ці призначення скорочено на
88 557,3 тис. гривень.
На виконання Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про
введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від
24.02.2022 № 2102-ІХ, відповідно до звернень Міністерства фінансів України
про спрямування коштів на оборону Національне агентство звертається до Вас
із пропозицією про внесення відповідних змін до Законів України «Про
політичні партії в Україні», «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
щодо зупинення державного фінансування політичних партій на весь період дії
воєнного часу та оптимізації щорічного обсягу державного фінансування
політичних партій шляхом застосування для його розрахунку показника
прожиткового мінімуму для працездатних осіб замість чинного показника
мінімальної заробітної плати (пропозиції змін додаються).
Впровадження викладених пропозицій, на думку Національного агентства,
матиме як позитивний вплив на ставлення суспільства до діяльності політичних
партій під час воєнного стану, так і безпосередньо на фінансову спроможність
країни щодо забезпечення потреб оборони та відбудови України.
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
З повагою
Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

Олександр НОВІКОВ

