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Відповідач 7: Національний банк України 

Код ЄДРПОУ: 00032106 

01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. №9 

Тел. (044)- 5218913; 253 5284 

E-mail: press@bank.gov.ua 

Інші засоби зв`язку –невідомі 

 

Відповідач 8: Порошенко Петро Олексійович (екс-президент України (07  червня 

2014 року – 20 травня 2019 року) 

РНОКПП та/або серія та номер паспорта: невідомі 

Остання відома адреса: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 

Адреса реєстрації та фактичного перебування: невідома 

Остання відома контактна інформація: тел. (044) 226-20-77;  

Інші засоби зв`язку – невідомі 

 

Відповідач 9: Гройсман Володимир Борисович (екс-прем’єр-міністр України (14 

квітня 2016 — 29 серпня 2019) 

РНОКПП та/або серія та номер паспорта: невідомі 

Остання відома адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 

Адреса реєстрації та фактичного перебування: невідома 

Інші засоби для зв’язку: невідомі  

 

Відповідач 10: Маркарова Оксана Сергіївна (екс-міністр фінансів України (22 

листопада 2018 року – 4 березня 2020 року) 

Остання відома адреса: 04071, Київ, вул. Межигірська, 11  

Тел.: (044) 206-58-88 

e-mail:   infomf@minfin.gov.ua  

Інші засоби зв`язку –невідомі 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії 

 

Міжнародний валютний фонд вже багато років працює з Україною. Останні переговори 

про новий кредитний транш у 5,5 мільярдів доларів уже розтягнулися на півроку. Транш, 

який повинен виділяти кошти Україні протягом трьох років, вважається необхідним для того, 

щоб українська економіка продовжувала зростати - і без цього Україна може зіткнутися з 

економічними проблемами. 

Остання кредитна програма України з МВФ закінчилася 18 лютого 2020 року. Кредит 

МВФ, на відміну від інших джерел позикових державних коштів, фактично не покриває 

дефіцит державного бюджету наявний станом на тепер. Натомість він додається до золотих 

запасів України, що зберігаються в Національному банку України.  

МВФ лише два рази за всю історію України перераховував кошти безпосередньо в 

урядовий бюджет. В той же час, в проекті бюджету 2020 закладена найбільша в історії 

України сума в 438,1 млрд грн на погашення та обслуговування держборгу України. Без 

коштів МВФ Україна може опинитися в скрутному становищі, не маючи ресурсів для 

погашення боргів. Крім того, якщо Україна не перебуватиме в програмі МВФ, країні буде 

складно і дорого позичати кошти у інвесторів, для яких співпраця з МВФ є основним 

позитивним маркером. Неможливість обслуговувати держборг може призвести до дефолту 

України.  

Зважаючи на те, що фактичне спрямування коштів, наданих в межах 

макроекономічної підтримки України  основним кредитором – Міжнародним валютним 



 

 

фондом, не відповідає меті та змісту відповідних програмам та суперечить умовам за 

кредитними договорами, з метою оперативного реагування на ситуацію, що склалася з 

поширенням небезпечного для життя та здоров’я громадян України вірусу, що 

спричиняє захворювання CoVID-19, та значних негативних наслідків для економіки 

країни, що відображається на економічному та соціальному благополуччі населення, 

беручи до уваги фактичну протиправну діяльність відповідальних органів щодо розподілу 

коштів, що надходять від МВФ та фактичну бездіяльність щодо вжиття необхідних 

заходів, фінансування першочергових потреб населення, зокрема, у сферах соціального 

захисту, медичної сфери тощо, а також з огляду на об’єктивну необхідність усунення 

ризиків зловживань з боку вказаних органів, користуючись правами, наданими 

статтями 3, 22, 46, 49, 55 Конституції України, а також статтями 5, 160 КАС 

України, звертаємось до суду з даною позовною заявою, в якій просимо Суд визнати 

протиправними дії Міністерства фінансів України (код ЄДПОУ: 00013480), 

Національного банку України (код ЄДРПОУ: 00032106), Кабінету Міністрів України (код 

00019442), Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального страхування 

України щодо розпорядження макрокредитними коштами отриманими від 

Європейського союзу за Кредитним договором від 22. 05.2015 року та Кредитним 

договором від 14.09.2018 року та зобов`язати Відповідачів утримуватися від отримання 

макрокредитної допомоги від Міжнародного валютного фонду та утриматися від 

подальшого вчинення дій, спрямованих на розпорядження такими коштами, у зв’язку з 

наступним: 

Статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави. 

Відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на 

засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено 

законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

Згідно із  статтею 22 Конституції України  закріплені нею права і свободи не є 

вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. 

Стаття 24 Конституції України  гарантує рівність конституційних прав і свобод та 

рівність всіх громадян перед законом. 

Відповідно до статті 8 Конституції України, Конституція України має найвищу 

юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні відповідати їй. 

Статтею 9 Основного закону визначено, що  чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України. 

 

Про протиправну діяльність Відповідачів впродовж 2014-2020 років свідчить те, що 

темпи зростання економіки України, незважаючи на недавнє квартальне зростання в 4,6%, 

залишаються занадто низькими, щоб помітно скоротити розрив між рівнями в Україні і в 

сусідніх країнах, а зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, вади в 

законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки 

домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та 

інвестиції». «Порівняльний аналіз в регіональному контексті показує, що найбільша різниця 

в розвитку реформ між Україною та сусідніми країнами полягає в якості правової 

інституційної системи. Хоча було досягнуто прогресу в створенні нових інститутів боротьби 

з корупцією, відчутних результатів немає. Через погані умови ведення бізнесу рівень 



 

 

залучення інвестицій і, зокрема, прямих іноземних інвестицій, в Україні значно нижче, ніж в 

інших країнах регіону. Вказана позиція висловлена представниками МВФ в Україні при 

аналізі  фактичної ситуації з розподілом грошових коштів в межах макрофінансової 

допомоги.  

Так, економічна політика України повинна бути зосереджена на підтримці 

макроекономічної стабільності та створення умов для прискорення економічного зростання. 

Також у Фонді відзначили, що Україні потрібно проводити розважливу фіскальну політику 

для забезпечення прийнятного рівня боргу, підвищувати ефективність і результативність 

держвидатків, зокрема у сфері охорони здоров'я, освіти, підтримки вразливих груп населення 

«за допомогою чітко спрямованої адресної системи соціального захисту». 

Потім ці резерви використовуються для стримування раптових сплеску або падіння 

ціни на українську національну валюту - гривню стосовно американського долара. Резерви 

витрачаються на стабілізацію гривні, а уряд також може придбати у Національного банку 

золотовалютні резерви МВФ для виплати валютної заборгованості (витративши бюджетні 

гривні). 

Станом на дату звернення до суду з вказаним позовом, уряд України сподівається на 

5,5 мільярда доларів США, розподілених за 3 роки від Фонду. І на цю програму висить 

кредит у Європейському Союзі на 500 мільйонів євро, а також позика Світового банку на 1 

мільярд доларів. На відміну від траншів МВФ, ці позики можуть бути безпосередньо 

використані для покриття дефіциту України. 

Україна за свою історію брала участь у 10 кредитних програмах МВФ. Однак, оскільки 

Україна ще не виконала всіх вимог Фонду, Україна отримала від МВФ менше половини 

обіцяних коштів - близько 31,5 мільярда доларів, із 74 мільярдів доларів. 

 

Остання програма співпраці з МВФ, відома як "стенд-бай", повинна була перерахувати 

Україні траншами 3,9 мільярда доларів протягом 14 місяців. Програма була підписана 

наприкінці 2018 року, а перший транш у розмірі 1,4 мільярда доларів був переданий країні. 

Решту траншів Україна не отримала через зміну уряду та невиконання деяких вимог МВФ. 

Попередні домовленості щодо нової програми МВФ були досягнуті 7 грудня 2019 року. 

Але для того, щоб програма була доопрацьована, Рада керуючих МВФ повинна вийти з ладу. 

Але вони ще цього не роблять, незважаючи на те, що Україна на шляху до виконання 

більшості вимог МВФ - ринок газу України планується запустити 1 травня 2020 року, а 

український парламент працює над доопрацюванням закону про створення ринку землі. 

22 травня 2015 року, між Україною, як Позичальником, Національним банком України, 

як фінансовим агентом Позичальника, та Європейським Союзом, як Кредитором булла 

укладена Кредитна угода, ратифікована Законом № 538-VIII від 18 червня 2015 р. Вказана 

угода укладена між Україною в особі Міністра фінансів України, як Позичальником, 

Національним банком України, що виступає в якості фінансового агента Позичальника, в 

особі голови Національного банку України, Європейським Союзом, в особі Європейської 

Комісії як Кредитором. 

Згідно умов Кредитного договору, Кредитор відкриє Позичальнику кредитну лінію у 

євро на загальну основну суму в розмірі до 1,8 мільярда євро, з урахуванням положень та 

умов, визначених у Меморандумі про взаєморозуміння та цій Угоді.  

Кредит виплачується трьома Траншами до 600 мільйонів євро кожен. Вибірка другого 

Траншу відбувається не раніше, ніж через три місяці після надання першого Траншу. 

Вибірка третього Траншу відбувається не раніше, ніж через три місяці після надання другого 

Траншу. 

Позичальник зобов’язаний використати всі суми, отримані ним за Кредитною лінією у 

відповідності із своїми зобов’язаннями у Меморандумі про взаєморозуміння. 

Національний банк України зобов’язаний діяти в якості фінансового агента 

Позичальника та не несе відповідальності за будь-які фінансові зобов’язання Позичальника 

за цією Угодою. 



 

 

Згідно п. 1 Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та 

Європейським Союзом як Кредитором ( далі Меморандум), який ратифіковано Законом № 

538-VIII від 18.06.2015 року, 15 квітня 2015 року Європейський парламент та Рада 

Європейського Союзу прийняли рішення про надання макрофінансової допомоги Україні у 

розмірі до 1,8 мільярда євро у вигляді кредиту (Рішення EC 2015/601). Мето  цієї допомоги 

є термінове зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її 

платіжного балансу та забезпечення б джетних потреб, а також підсилення її позиції за 

вал тними резервами. Ця допомога з боку Європейського Союзу є додатком до ресурсів, 

які надаються Україні міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх 

угод з донорами на підтримку державної програми економічної стабілізації та реформ. 

Пунктом 2 Меморандуму, передбачено, що допомога буде надана трьома траншами по 

600 мільйонів євро кожний. Виплати здійснюватимуться за умови задовільного проведення 

заходів з реалізації домовленостей за програмою розширеного кредитування (ПРК), 

укладеної між Україною та Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ). Перший платіж 

буде виплачено після набрання чинності Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, 

за умови, отримання Україною виплат в рамках ПРК, укладеної з МВФ. Виділення другого 

та третього траншів не може відбутися раніше аніж через три місяці після виділення 

попереднього траншу і також буде обумовлено позитивною оцінкою Європейської Комісії 

(далі - “Комісія”) від імені Європейського Союзу, прогресу, досягнутого стосовно 

зазначеного далі переліку умов реалізації політики макроекономічного та структурного 

регулювання. Ці умови засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, 

розгорнутої органами влади України, та узгодженої з домовленостями, досягнутими 

Україною з МВФ. 

Відповідно до п. 3 Меморандуму, перед виділенням Комісією другого та третього 

траншів, органи влади України мають надати Комісії інформацію про виконання умов, що 

буде додана до запиту на черговий платіж. Після отримання цих даних Комісія, спільно з 

органами влади України, виконає оцінку досягнень у напрямі виконання таких умов. Заходи 

політики та рамки розгляду у цілях такої оцінки визначені у Додатку. У випадку негативної 

оцінки, Комісія може призупинити виплату другого та третього траншів до часу їх виконання 

Україною. За необхідності, до Додатку І, за взаємною згодою сторін, можуть вноситись 

зміни, з подальшим дотриманням процедур щодо їх затвердження Україною та ЄС. Комісія 

також на постійній основі здійснюватиме перевірку фінансових потреб України та може 

зменшити, призупинити або скасувати надання допомоги у випадку якщо такі потреби в 

період виплат значно зменшаться у порівняння з початковими прогнозами. 

«14» вересня 2018 року була укладена наступна Кредитна угода між Україною як 

Позичальником, Національним банком України, як фінансовим агентом Позичальника, та 

Європейським Союзом, як Кредитором, ратифікована Законом № 2613-VIII від 08.11.2018, 

ВВР, 2018, № 47, ст.377. Дана угода укладена між Україною, представленою Першим 

заступником Міністра фінансів України, як Позичальником, Національним банком України, 

що виступає в якості фінансового агента Позичальника, представленого Головою 

Національного банку України, та Європейським Союзом, представленим Європейською 

Комісією, як Кредитором, які далі в цій Угоді спільно йменуються «Сторони» та кожна з них 

– «Сторона». 

В преамбулі Кредитного договору від «14» вересня 2018 року зазначається, що з травня 

2014 року Україна отримала 2,81 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС, у тому 

числі 1,2 мільярда євро з 1,8 мільярда євро, доступних згідно Рішення (ЄС) 2015/601. Третій і 

останній транш у розмірі 600 мільйонів євро в рамках цього Рішення був скасований «18» 

січня 2018 року через неповне виконання Україною програми структурних реформ, 

пов’язаних із цим траншем. 

У листопаді 2017 року українські органи влади надали запит щодо додаткової 

фінансової підтримки від ЄС. Європейський Парламент та Рада ЄС, Рішенням (ЄС) № 

2018/947 від 4 липня 2018 року вирішили надати Україні подальшу макрофінансову 



 

 

допомогу на максимальну суму 1 мільярд євро у формі кредитів. Макрофінансова допомога 

надається разом з допомогою від Міжнародного Валютного Фонду, який у березні 2015 року 

схвалив чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) для України на суму 

близько 17,5 мільярдів дол. США, з яких 8,5 мільярдів дол. США були виділені між 2015 та 

2017 роками. Умови економічної політики, яких Україна повинна дотримуватися для того, 

щоб мати право використовувати кредитну лінію, визначені у Меморандумі про 

взаєморозуміння, підписаному між Україною та Європейським Союзом на дату або близько 

до дати цієї Угоди та у наступних (Додаткових) Меморандумах про взаєморозуміння, у 

випадку їх наявності. 

Згідно п.2 Кредитного договору від «14» вересня 2018 року, кредитор відкриє 

Позичальнику кредитну лінію у євро на загальну основну суму в розмірі до 1 мільярда євро, з 

урахуванням положень та умов, визначених у МпВ та цій Угоді. Кредитна лінія виплачується 

двома Траншами, з основними сумами кожного траншу у розмірі 500 мільйонів євро. 

Вибірка другого Траншу відбувається не раніше, ніж через три місяці після надання першого 

Траншу. Позичальник зобов’язаний використати всі суми, отримані ним за Кредитною 

лінією у відповідності із своїми зобов’язаннями у МпВ. Національний банк України 

зобов’язаний діяти в якості фінансового агента Позичальника та не несе відповідальності за 

будь-які фінансові зобов’язання Позичальника за цією Угодою. 

 З урахуванням трьох програм МВФ, - Stand-by 2014-2018 років, а також Механізм 

Розширеного Фінансування (EFF) - Україна отримала фінансову підтримку від МВФ 

загальним обсягом 14,6 млрд. дол. США (10,15млрд. СПЗ). Програма stand-by дозволяє 

покрити термінові потреби країни в ресурсі, оперативно запобігти кризовим явищам, 

підтримати економічне зростання. Програма EFF (Extended Fund Facility, механізм 

розширеного фінансування) виділяється країнам з повільним економічним ростом та 

слабким платіжним балансом і передбачає реалізацію комплексних реформ та структурних 

змін. За роки незалежності Україна співпрацювала з МВФ на умовах програми EFF двічі: у 

1998-2002 роках та у 2015 році. Кошти йшли на поповнення валютних резервів НБУ. 

Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової 

системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного 

зростання. Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як 

найбільш ефективно впроваджувати програму реформ. 

Звертаємо увагу суду, що за період  із 2014-2019 роки не було досягнуто мети 

Кредитних договорів, цілей та цінностей, які поділяє Європейський Со з, тому стає не 

зрозумілим  в цілому, на які напрямки  була спрямована отримана  макрофінансова 

допомога, відтак, вбачається необхідним зобов’язання судом Відповідачів надати 

пояснення щодо виконання кожної з умов угоди, наведені нижче. 

Всупереч встановленому у Кредитному договорі від 14 вересня 2018 року правилу, 

відповідачами не було виконано в повній мірі відповідних дій, спрямованих на належне 

виконання зобов’язань, взятих за цим Договором. Так, відповідно до положень п. 4, 

Відповідно до умов та положень цієї Угоди та МпВ Позичальник, після консультацій з 

Кредитором, може здійснювати запит на виплату Траншу Кредиту шляхом направлення 

Кредитору належним чином заповненого Запиту про надання коштів. Умови Запиту про 

надання коштів є безвідкличними та обов’язковими для Позичальника, за винятком тих 

випадків, якщо Кредитор надав Позичальнику повідомлення про те, що ЄС не може укласти 

Фінансову трансакцію на умовах, зазначених у відповідному Запиті про надання коштів. 

Запит про надання коштів не буде вважатись належним чином заповненим, якщо в ньому не 

вказана, як мінімум, інформація, зазначена в Додатку 1. Після подання Позичальником 

Запиту про надання коштів Траншу, зобов’язання Кредитора перерахувати Чисту суму 

вибірки Позичальнику за цією Угодою виникає, якщо виконані наступні умови: 

(a) не відбулось жодних подій, які могли б зробити неправильним будь-яке твердження, 

викладене в Юридичному висновку, виданому Міністерством юстиції Позичальника за 

формою, наведеною у Додатку 4; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-18#n197
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-18#n261


 

 

(b) Кредитор, до виділення першого Траншу, отримав юридичний висновок, задовільний 

для нього, наданий незалежною юридичною фірмою, прийнятною для Кредитора; 

(c) Кредитор отримав від Міністра фінансів Позичальника офіційний документ, в якому 

вказані особи, уповноважені підписувати Запити про надання коштів (та, таким чином, 

правомірно зобов’язувати Позичальника), та зразки підписів таких осіб; 

(d) Кредитор, отримав від Міністра фінансів, до виділення першого Траншу, офіційний 

документ, який ідентифікує: (i) рахунок в євро Національного банку України, на який 

Кредитор повинен перерахувати Чисту суму вибірки Траншу на Дату вибірки та (ii) рахунок 

Державної казначейської служби, відкритий в Національному банку України, на який 

Позичальник перерахує Чисту суму вибірки; 

(e) Кредитор, прийняв рішення про надання Траншу, підтверджуючи дотримання 

Позичальником умов МпВ; 

(f) Кредитор з однієї сторони та банк або синдикат банків з іншої сторони підписали 

Договори позики на підставі рішення Комісії про запозичення та Кредитор отримав на Дату 

вибірки чисті надходження від Фінансової трансакції від банку або синдикату банків; 

(g) жодна негативна зміна не відбулася після дати цієї Угоди, яка, з точки зору 

Кредитора, після консультацій з Позичальником, ймовірно може суттєво обмежити здатність 

Позичальника виконувати його платіжні зобов’язання за цією Угодою, тобто обслуговувати 

будь-які Транші, які має бути надано, та погашати їх; та 

(h) не відбувся жодний Випадок невиконання, який не було усунено задовільним для 

Кредитора чином. 

Окрім цього, в межах заявленого позову Позивач вважає за необхідне вказати на 

бездіяльність Відповідача 1 в частині невиконання п. 11 кредитної угоди між Україно  

як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом 

позичальника та Європейським Со зом як кредитором від 14 вересня 2018 року, яку 

ратифіковано Законом № 2613-VIII від 08.11.2018, ввр, 2018, № 47, ст.377, а саме в 

частині п. 11 угоди щодо зобов’язань стосовно перевірок, запобігання шахрайству та 

аудиту, відповідно до якого, (1) Протягом строку реалізації макрофінансової допомоги ЄС, 

Комісія матиме право здійснювати моніторинг обґрунтованості фінансових заходів 

Позичальника, адміністративних процедур та механізмів внутрішнього та зовнішнього 

контролю, які стосуються допомоги.  

(2) У відповідності зі своїми актами фінансового регулювання, Кредитор, вкл ча чи 

Європейську службу боротьби проти шахрайства та Європейський суд аудиторів, 

матиме право направляти власних агентів або належним чином уповноважених 

представників для здійснення будь-якого технічного або фінансового контрол , 

включаючи перевірки на місцях, інспекції та аудити, зокрема документальні аудити та 

аудити на місцях, які вони вважають необхідними стосовно управління цим Кредитом, 

протягом Періоду доступності або після нього для захисту фінансових інтересів Кредитора. 

Так, необхідність звернення до суду з вказано  позовом обумовлена також тим, що 

відповідне положення п. 11 Кредитної угоди не знайшло відображення у відповідних 

діях Міжнародного вал тного фонду, наслідком чого є неналежне дотримання 

процедури надання кредитних коштів на підставі підписання відповідного 

меморандуму та кредитного договору, відтак, є необхідним зобов’язання Відповідача 1 

в судовому порядку провести відповідні перевірки на предмет цільового використання 

наданих в якості макрофінансової допомоги коштів.  

 

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про Кабінет міністрів України», до 

основних завдань Кабінету Міністрів України належать, серед іншого, забезпечення 

проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, 

податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, 



 

 

соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування. 

 

Просимо суд звернути увагу на те, що протиправні дії відповідачів приводять до 

негативних наслідків для економіки України та спотворюють статус нашої держави як 

платоспроможного позичальника за кредитними зобов’язаннями, тоді як перебування у 

програмі МВФ дозволяє Україні виходити на зовнішні та внутрішні ринки на комфортних 

умовах і рефінансувати борги, відповідні показники наведено нижче. Разом із цим, 

зберігається стабільна тенденція до зростання державного боргу України, що 

підтверджується офіційні відомостями Міністерства фінансів 

(https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/). 

 

  
Згідно ст.11 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права держави,  

які беруть участь у цьому Пакті,  визнають право кожного на достатній життєвий рівень для 

нього і  його  сім'ї,  що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне 

поліпшення умов життя. Держави-учасниці вживуть належних заходів щодо забезпечення 

здійснення цього права, визнаючи важливе значення в цьому  відношенні  міжнародного  

співробітництва, основаного на вільній згоді. 

Європейська соціальна хартія (переглянута), яку було ратифіковано із заявами Законом 

№ 137-V від 14.09.2006, визначає, що країни, які ратифікують цей документ, з метою 

забезпечення ефективного здійснення права на охорону здоров’я, зобов’язуються самостійно 

або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних 

заходів для того, щоб: 

• усунути, по можливості, причини слабкого здоров’я; 

• забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які сприятимуть 

поліпшенню здоров’я й підвищенню особистої відповідальності за стан здоров’я; 

• запобігати, по можливості, епідемічним, ендемічним, іншим захворюванням, а також 

нещасним випадкам. 

Статтею 13 зазначеної Хартії визначено право на соціальну та медичну допомогу, 

зокрема, щодо того, що з метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальну та 

медичну допомогу Сторони зобов’язуються: 

1. забезпечити, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, яка неспроможна отримати 

достатніх коштів своїми власними зусиллями або з інших джерел, зокрема за рахунок 

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/


 

 

допомоги по соціальному забезпеченню, надавалась належна допомога, а у разі 

захворювання забезпечувався догляд, якого вимагає стан її здоров’я; 

2. забезпечити, щоб політичні або соціальні права осіб, якi отримують таку допомогу, на 

цій підставі не обмежувалися; 

3. передбачити, що кожна людина може отримувати у відповідних державних чи 

приватних службах такі поради та персональну допомогу, якi можуть бути необхідними для 

запобігання виникненню особистого або сімейного нужденного становища, для його 

подолання чи полегшення; 

4. застосовувати положення пунктів 1, 2 i 3 цієї статті на засадах рівності мiж своїми 

громадянами та громадянами iнших Сторiн, які на законних підставах перебувають на 

території їхніх держав, відповідно до своїх зобов’язань за Європейською конвенцією про 

соціальну та медичну допомогу, яка була підписана у Парижі 11 грудня 1953 року. 

 

Окремо вважаємо за необхідне звернути увагу суду на протиправну діяльність 

органів, відповідальних за реалізаці  державної політики у сфері соціальних виплат та 

соціального страхування, зокрема, профільного міністерства та членів правління 

Фонду соціального страхування України щодо розподілу виділених в межах 

макроекономічної допомоги Україні грошових коштів. Громадська організація 

«ПРАВНИЧЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ» в ході провадження своєї діяльності та 

здійснення повноважень щодо захисту конституційних та трудових прав громадян, 

соціальних гарантій держави для громадян України, було виявлено грубі 

правопорушення щодо невиконання своїх обов’язків членами правління Фонду 

соціального страхування України. 

Як об’єднання громадян, які в тому числі є отримувачами соціальних послуг та 

представля ть конституційні права і інших громадян України, не може залишалися 

осторонь такого свавілля і нехтування правами л дей – громадян України та їхніми 

гарантіями соціального захисту гарантовані ст.ст.1,3,13,17,46,49, п.6) ст.92, п.3) ст.116 

Конституції України та Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування».  

 

Відповідно до п. 1.1. Статуту Фонду соціального страхування України (далі – Фонд), 

Фонд соціального страхування України є органом, який здійсн є керівництво та 

управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного 

випадку, у зв’язку з тимчасово  втрато  працездатності та медичним страхуванням, 

провадить акумуляці  страхових внесків, контроль за використанням коштів, 

забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та здійсн є інші функції згідно зі статутом. 

Згідно з п. 3.2.3 Статуту Фонду, Фонд зобов’язаний вживати заходів щодо 

раціонального використання коштів і забезпечення фінансової стабільності Фонду. 

Пунктом 3.2.5 Статуту Фонду, передбачено зобов’язання стягувати надміру 

виплачені кошти з  ридичних і фізичних осіб у встановленому законом порядку. 

Згідно з п. 3.2.6 Статуту Фонду передбачено зобов’язання Фонду вести облік і 

звітність щодо страхових коштів. 

Зазначеними в даній позовній заяві діями та бездіяльністю членів правління Фонду 

соціального страхування України порушуються вимоги зазначених нормативних актів, і 

порушується право на соціальний захист (ст.ст.23,43,46,116 Конституції України ст.16 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та на 

неухильне дотримання кожним Конституції України та Законів України, не посягати на 

права інших людей (ст.68 Конституції України).  

Усі громадяни України (працюючих 16,5 млн громадян та тих, які є застрахованими 

особами – 12,5 млн громадян) сплачують податки та збори в порядку визначеному Законом 

згідно вимог ст.67 Конституції України з метою їх цільового використання в інтересах 



 

 

громадян України – застрахованих осіб згідно Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», і з метою забезпечення виконання ними Законодавства 

України і з метою забезпечення дотримання прав, а не їх порушення. 

Відповідно до ст.ст. 53, 54 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», метою контролю є забезпечення виконання Фондом його 

статутних завдань і цільового використання коштів цього Фонду. Контроль за діяльністю 

Фонду здійснює Громадська рада Фонду, що утворюється у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. Державний нагляд у сфері соціального страхування здійснює 

уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади та інші 

органи, визначені законом. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері соціального захисту населення: 

1) здійсн є державний нагляд у сфері соціального страхування від нещасного 

випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення 

відповідності законодавству рішень правління Фонду; 
2) спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної фінансової політики, подає на затвердження Кабінету Міністрів України проект 

бюджету Фонду на бездефіцитній основі, у тому числі у разі схвалення правлінням Фонду 

незбалансованого проекту бюджету Фонду; 

3) у разі невиконання директором виконавчої дирекції Фонду завдань і функцій, 

визначених цим Законом, порушень законодавства, вносить пропозиції органу, який його 

призначив, щодо його звільнення. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

контрол  за додержанням законодавства про соціальне страхування від нещасного 

випадку та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, безперешкодно здійснює 

перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчої дирекції Фонду з 

питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних 

послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених цим Законом, має право з 

мето  дотримання прав і гарантій застрахованих осіб ознайомл ватися під час 

проведення перевірок з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від Фонду 

необхідні для виконання своїх повноважень копії або витяги з документів. 

Мето  нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом 

законодавства про соціальне страхування. 
Якщо Фондом прийнято рішення з порушенням законодавства про соціальне 

страхування або страхувальник не виконує вимог цього Закону, органи державного 

нагляду, зазначені у частині першій цієї статті, вказу ть на допущені порушення та 

встановл  ть строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного 

нагляду, Фонд або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду 

скасову ть незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або 

страхувальника. Невиконання цієї вимоги тягне за собо  встановлену законодавством 

відповідальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим виконанням 

вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд або страхувальник може 

оскаржити рішення органів державного нагляду в суді. 

7. У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання 

позачергового засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи 

державного нагляду мають право самі скликати та провести засідання правління Фонду. 

За рішенням органу державного нагляду члени правління Фонду в разі невиконання 

своїх обов’язків можуть бути позбавлені своїх повноважень. 

З ініціативи органу державного нагляду може призначатися проведення аудиторської 

перевірки діяльності Фонду та органів його управління. 

Фонд та страхувальники зобов’язані подавати органам державного нагляду або їх 

уповноваженим усі документи та довідки, необхідні для виконання ними функцій контролю 

у сфері соціального страхування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2015-п#n9


 

 

 

Статте  7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», на членів правління Фонду соціального страхування України покладено 

наступні повноваження, серед яких Правління Фонду соціального страхування України, 

зокрема: 

4) подає на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері соціального захисту населення, для внесення на затвердження 

Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

5) подає пропозиції щодо пропорцій розподілу частки єдиного внеску за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку та у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 

6) призначає та звільняє директора виконавчої дирекції Фонду в порядку, визначеному 

цим Законом; 

7) за поданням директора виконавчої дирекції Фонду призначає та звільняє його 

заступників; 

8) затверджує: 
статут Фонду; 

регламент роботи правління Фонду; 

регламент роботи постійних та тимчасових комісій Фонду; 

звіти про виконання б джетів (постатейно за доходами і видатками, визначеними 

законом), порядок використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду; 

Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, 

навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх 

цільовим використанням; 
Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, 

на депозитних рахунках банківських установ (за погодженням із центральними органами 

виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної 

політики у сфері соціального захисту населення); 

інші нормативно-правові акти та документи, що регламентують діяльність Фонду з 

виконання його статутних завдань;… 

10) схвал є проект річного б джету Фонду (постатейно за доходами і видатками, 

визначеними законом) та подає його в установленому порядку центральному органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального 

захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України; 

11) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду; 

12) створ є резерв коштів для забезпечення виконання завдань за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

13) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду; 

14) здійсн є контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і 

достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання; 

15) вирішує питання формування та використання резерву коштів для забезпечення 

фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального 

забезпечення в розрахунку не менш як на п’ять календарних днів; 

16) представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян з 

питань соціального захисту громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних 

країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана із захистом соціальних прав 

людини; 

17) приймає рішення про створення та реорганізацію робочих органів виконавчої 

дирекції Фонду та їх відділень відповідно до затвердженої правлінням структури органів 

Фонду; 



 

 

18) здійснює інші функції, передбачені статутом Фонду та цим Законом. 

 

 

В свою чергу, згідно з пп. 3, 4 Положення про Міністерство соціальної політики 

України, затвердженим постаново  Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2015 р. № 423), основними завданнями Мінсоцполітики є: 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики: 

щодо здійснення державного нагляду та контрол  за додержанням вимог 

законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих 

осіб; 

3) здійснення в межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду у 

сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого, здійсн є 

державний нагляд у сферах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у 

частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального 

страхування, погоджує структуру органів зазначеного Фонду, граничну чисельність 

працівників, схему їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати 

зазначеного Фонду. 

Про невиконання Міністерством соціальної політики та членами Правління Фонду 

соціального страхування, в межах покладених на них завдань, відповідно до взятих на себе 

зобов’язань після отримання макрофінансової допомоги Міжнародного валютного фонду 

свідчить наступне. 

 

Постановою Кабінету Міністрів України №104 від 01 березня 2017 року було 

затверджено бюджет на 2017 рік Фонду соціального страхування України. Зазначеним 

бюджетом було передбачено розмір резерву коштів в розмірі 464 млн. грн. (з розрахунку 5 

днів виплат по всім видам матеріального забезпечення, як передбачено ст.12 Закону 

України №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»). 

Однак, виконавчо  дирекціє  жодного разу на засіданні правління не було 

ініційовано питання звітування про формування та витрачання коштів резерву Фонду 

соціального страхування, а правлінням Фонду соціального страхування України не було 

прийнято жодного відповідного рішення. 

Таким чином, члени Правління Фонду не виконали свій обов’язок щодо 

створення (формування) резерву коштів Фонду, передбачений п.8) ч.1 ст.7, п.12) ч.1 

ст.7, п.15) ч.1 ст.7, п.4) ч.1 ст.11, п.3) ч.2 ст.11 та ч.3 ст.11, п.2) ч.1 ст.12 Закону № 1105 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також не було виконано 

вимоги щодо звітності. 

 

Так, в порушення п.8 ч.1. статті 7 Закону України №1105 «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» виконавчою дирекцією Фонду на затвердження до 

правління Фонду соціального страхування України були подані звіти про виконання 

бюджету за 2017 рік без звітування про  використання коштів резерву Фонду, а 

правлінням Фонду соціального страхування приймалось рішення щодо затвердження звіту 

за 2017 рік  без порядку використання резерву Фонду. 

Зазначене є грубим порушенням обов’язків членів Правління Фонду, які ма ть 

забезпечити виконання вимог п.8) ч.1 ст.7, п.12) ч.1 ст.7, п.15) ч.1 ст.7, п.4) ч.1 ст.11, п.3) 

ч.2 ст.11 та ч.3 ст.11, п.2) ч.1 ст.12 Закону № 1105 «Про загальнообов’язкове державне 



 

 

соціальне страхування» щодо обов’язковості формування і наявності резерву коштів 

Фонду соціального страхування України. 
Якщо станом на 1 січня 2018 року залишок в Фонді становив 2383,4 млн. грн. коштів, 

то в звіті за 2017 рік виконавчою дирекцією в рядку «резерв» показник відсутній, тобто 

кошти були в 2017 році були витрачені без наявного законодавчого порядку витрачання або 

перебували на рахунку в казначействі і потенційно могли були направлені і виконавчою 

дирекцією і правління Фонду на створення резерву в Фонді соціального страхування, але 

цього зроблено не  було (Баженков Є.В., Денисова О.О., Саєнко В.В.) 

За 2018 рік виконавчою дирекцією (Баженков Є.В., Нестеров С.В., Денисова О.О.) не 

було забезпечено достатнього розміру надходження доходної частини бюджету, зокрема по 

статтях, формування яких залежить від роботи робочих органів Фонду: надходження інших 

доходів по актам перевірки, стягнення іншої поточної заборгованості, що не могло не 

вплинути на фінансовий стан Фонду.  

Станом на 1 січня 2019 року залишок коштів Фонду соціального страхування України 

за рік зменшився майже в 5 раз і становив вже 504 млн. грн., якого було достатньо для 

формування резерву в розмірі передбаченому законом України №1105. 

23 жовтня 2018 року Постановою Правління №23 було затверджено Порядок 

формування та використання резерву коштів Фонду соціального страхування України, яким 

зокрема передбачається що виконавча дирекція має здійснити: 

-відкрити окремий рахунок в Державній казначейській службі; 

- зараховувати кошти та витрачати кошти з резерву за наказами директора. 

При цьому, керівництво виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 

проявили повну бездіяльність і до виконання постанови Правління №23 не приступили: 

-Рахунок в Державній казначейській службі не відкрили; 

-резерв не стали формувати. 

а Правлінням Фонду соціального страхування України питання виконання прийнятих 

рішень не проконтрол вало, звітність про виконання бюджету за 2018 рік не 

затверджувало, взагалі. 
Протягом 2019 року політика халатного відношення, самоусунення від формування 

резерву виконавчою дирекцією та безконтрольності з боку Правління Фонду соціального 

страхування України за виконанням прийнятих рішень продовжувалась: 

Рахунок в Державній казначейській службі не відкрито, резерв не стали формувати 

взагалі. 

26 грудня 2019 року Постановою Правління Фонду соціального страхування №12 було 

прийнято Постанову правління Фонду «Про схвалення Проекту бюджету соціального 

страхування України на 2020 рік», якою  було передбачено розмір резерву на кінець 2020 

року (на 1 січня 2021 року) в сумі 32 млн. гривень. 

Відповідне рішення про затвердження таких показників було прийнято і Кабінетом 

Міністрів України 29  січня 2020 року Постановою №40. 

Протягом лютого, березня 2020 року заступник директора Денисова О.О. продовжувала 

безвідповідально відноситись до формування резерву, проявляла халатність:  

 не ініці вала відкриття окремого рахунку, 

 не організовувала фінансову політику таким чином, щоб проводити наповнення 

бюджету Фонду за рахунок інших джерел (не прийнятих до заліку витрат, штрафів, 

стягнення дебіторської заборгованості, розмір якої за 3 роки не змінився і станом на 1 січня 

2020 року становить 1,5 млрд. гривень) . 

Вважаю, що бездіяльніст , халатним відношення до такого важливого питання як 

формування резерву, безвідповідальне його використання, відсутність контрол  зі 

сторони правління (членів правління) Фонду за витрачанням цих коштів в сумі 464 

млн. гривень, призвело до того, що в теперішній час Фонд соціального страхування України 

позбавлений стабілізаційної суми - резерву на випадок саме надзвичайних ситуацій, 



 

 

епідемій, що може привести до тяжких наслідків як затримка виплат допомог, так і до 

соціального спалаху, порушити економічну безпеку не тільки Фонду а і в країні. 

 

Окремо вважаємо за необхідне звернути увагу Суду на протиправні дії та 

бездіяльність Правління Фонду, пов’язані з вжиттям необхідних заходів та 

врегул вання питань б джету Фонду у зв’язку з ситуаціє , що склалася у 2020 році з 

поширенням пандемії корона вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє хворобу CoVID-19. 
 

Листом Мінсоцполітики від 15.04.2020 р. про скликання правління Фонду на 22.04.2020 

р. ініційовано підготовку виконавчою дирекцією Фонду відповідного позачергового 

засідання правління Фонду. В результаті підготовчих дій до засідання правління 22.04.2020 

р. виконавчою дирекцією підготовлено проведення відповідного засідання з порядком 

денним позачергового засідання правління від 22.04.2020 р. Порядок денний засідання 

Правління 22.04.2020 р. був погоджений з Мінсоцполітики наступний:  

1. Про припинення повноважень голови правління Фонду соціального страхування 

України та обрання голови правління Фонду соціального страхування України. 

2. Про внесення змін складу постійних комісій Фонду соціального страхування 

України. 

3. Інформація про фінансовий стан Фонду соціального страхування України та вжиті 

заходи, спрямовані на  запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

4. Інформація про результати Звіту моніторингового візиту Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України щодо дотримання прав застрахованих осіб на своєчасне отримання 

матеріального забезпечення, страхових виплат, а також трудових прав працівників 

виконавчої дирекції Фонду. 

 

Однак, оскільки фактично позачергове засідання правління Фонду проведено з іншим  

порядком денним, вказане є порушенням вимог 1.2., 1.3., 4.4. Регламенту роботи правління 

Фонду соціального страхування України та пункту 4.9.4., Статуту Фонду. 

При цьому, по жодному з пунктів порядку денного позачергового засідання правління 

не було проведено жодного засідання постійних комісій, в порушення вимог п.4.4. 

Регламенту Фонду. 

Без розгляду відповідних питань на засіданнях постійних комісій правління є 

неможливим винесення на розгляд засідання правління будь-якого питання порядку денного. 

Зазначимо, що рекомендацією МВФ для вирішення цього питання було консолідувати 

все пенсійне законодавство та законодавство у сфері соціального захисту, що наразі 

розпорошене по різних законодавчих актах, а також забезпечити єдиний принцип 

соціального матеріального забезпечення без привілеїв для будь-якої професії 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2218069-mvf-rekomendue-ukraini-edini-pensii-bez-

privileiv-dla-budakoi-profesii.html). 

З огляду на викладене, вважаємо, що макрофінансова допомога використовується 

не за призначенням та не відповідає меті Кредитних угод, що свідчить про 

протиправність дій Відповідачів, які порушу ть  права всіх громадян України, для 

чого вважаємо за необхідне вказати на відповідні норми б джетного законодавства та 

умови Меморандуму про економічну і фінансову політику від 5 грудня 2018 року. 

Згідно ч. 2 ст.22 Бюджетного Кодексу України, головними розпорядниками бюджетних 

коштів можуть бути виключно: 1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про 

Державний бюджет України, - установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної 

Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України в особі їх керівників; 

міністерства, Національне антикорупційне бюро України, Конституційний Суд України, 

Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, Вища рада правосуддя та інші органи, 



 

 

безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників, а також Державна 

судова адміністрація України, Національна академія наук України, Національна академія 

аграрних наук України, Національна академія медичних наук України, Національна академія 

педагогічних наук України, Національна академія правових наук України, Національна 

академія мистецтв України, інші установи, уповноважені законом або Кабінетом Міністрів 

України на реалізацію державної політики у відповідній сфері, в особі їх керівників; 

Відповідно до ч. 5 ст. 22 БК України, головний розпорядник бюджетних коштів: 1) 

розробляє план діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації 

інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету), 

закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), прогнозних та 

програмних документів економічного і соціального розвитку; 2) організовує та забезпечує на 

підставі Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету) та плану діяльності на 

середньостроковий період складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх 

Міністерству фінансів України (місцевому фінансовому органу); 3) отримує бюджетні 

призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про 

місцевий бюджет); приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання 

бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або 

одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку 

обсяги бюджетних асигнувань; 4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), 

якщо інше не передбачено законодавством; 5) розробляє проекти порядків використання 

коштів державного бюджету за бюджетними програмами, передбаченими частиною сьомою 

статті 20 цього Кодексу; 6) розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає 

звіти про їх виконання, при цьому своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, 

достовірність і повноту інформації, що в них міститься;відповідність змісту паспортів 

бюджетних програм закону про Державний бюджет України (рішенням про місцевий 

бюджет) та/або розпису бюджету (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних 

програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в 

частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних 

коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання: 

підтвердження результативних показників бюджетних програм офіційною державною 

статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, запровадження форми 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації. 6
-1

) 

організовує та здійснює моніторинг виконання бюджетних програм, здійснює оцінку їх 

ефективності; 7) здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому 

бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;8) здійснює 

контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за 

операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою 

(Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста), та коштів, наданих під 

державні (місцеві) гарантії;9) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, 

взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;10) забезпечує 

організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і 

бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;11) забезпечує доступність 

інформації про бюджет відповідно до законодавства та цього Кодексу. 

 

У Меморандумі про економічну і фінансову політику від 5 грудня 2018 року вказано, 

що в центрі уваги нашої політики залишаються утримання макроекономічної стабільності, 

зменшення вразливості та досягнення більш потужного та всеохоплюючого економічного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n417
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n417


 

 

зростання. Ми прагнемо зберегти наші досягнення, отримані після економічної кризи 2014-

2015 років. Наша політика зосереджується на: (i) підтриманні виваженої грошово-кредитної 

політики, орієнтованої на подальше зниження інфляції та відновлення резервів у контексті 

гнучкого режиму валютного курсу одночасно з відновленням життєздатних банків та 

пожвавленням банківського кредитування; (ii) продовженні фіскальної консолідації задля 

забезпечення сталості боргу в середньостроковій перспективі, що буде підтримано 

впровадженням ширших фіскальних реформ, з метою підвищення ефективності податкової 

системи та посилення її сприяння економічному зростанню; з одночасним поліпшенням 

якості та ефективності державних видатків; а також (iii) продовженні структурних реформ 

задля реформування сектору великих державних підприємств (ДП), поліпшення бізнес-

клімату та подолання корупції з метою залучення інвестицій та підвищення економічного 

потенціалу. 

Показника зменшення інфляції нижче 7 відсотків до кінця 2019 року та до цільового 

діапазону НБУ на рівні 5% +/- 1 процентний пункт у 2020 році досягнуто не було, 

незважаючи на визнання органами влади можливості коригування обмінного курсу, 

відповідно до основних економічних показників та здійснюючи купівлю іноземної валюти 

для виконання цільових показників програми щодо резервів. Прогрес у напрямі зменшення 

інфляції повинен був контролюватися в межах програми із використанням коридорів 

навколо центральних значень наших цільових показників інфляції, вихід за межі яких 

вимагатиме консультацій; якщо фактичні показники інфляції вийдуть за межі внутрішнього 

коридору, НБУ буде проводити консультації з фахівцями МВФ щодо причин відхилення та 

заходів політики, спрямованих на повернення інфляції до визначеного коридору. Для 

досягнення наших цілей щодо інфляції НБУ продовжуватиме впевнено тримати свою 

облікову ставку позитивною в реальному вираженні на перспективу. Будь-яке подальше 

пом’якшення валютних обмежень і адміністративного контролю повинно було бути 

приведено у відповідність до узгоджених принципів та умов партнерів, яка, зокрема, 

вимагає, щоб послаблення узгоджувалися з цілями програми щодо резервів. Крім того, 

органи виконавчої влади не виконують послідовність кроків поетапної лібералізації 

контролю за капіталом, передбачених новим законом про валюту, та умови, за яких ці кроки 

будуть реалізовуватись, без встановлення конкретних термінів усунення існуючих обмежень. 

Наразі немає доказів подолання дефіциту державного бюджету та обмеження 90 млрд 

грн, що дорівнює 2,25 відсотка ВВП, в той час, як доходи державного бюджету заплановані у 

сумі 1 трлн 26 млрд грн, а видатки бюджету становитимуть 1 трлн 116 млрд грн. У бюджеті 

не були передбачені жодні суттєві зміни в податковій політиці. Підписантами Меморандуму 

з сторони України було вказано про те, що пенсійні виплати, у тому числі для військових та 

за іншими спеціальними пенсійними програмами, буде збільшено в середньому на 8,5 

відсотка, відповідно до ухваленого в 2017 році закону про пенсійну реформу, а також буде 

вжито заходів з метою подальшого вдосконалення адресності субсидій на житлово-

комунальні послуги, щоб забезпечити, щоб вони залишалися в межах, запланованих в 

бюджеті, у тому числі шляхом скорочення соціальних норм для обчислення субсидій на 

житлово-комунальні послуги в середньому на 11 відсотків (включно із скороченням обсягу 

субсидованого споживання газу з 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратний метр 

опалювальної площі та відповідного зменшення норми централізованого опалення, які 

введені в дію з 1 травня 2019 року).  

Окрім цього, було обіцяно продовжувати діяльність по зміцненню та мобілізації 

системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, щоб підтримати зусилля, 

спрямовані на подолання корупції на високому рівні. У цьому напрямі, до кінця березня 2019 

року та за погодженням з фахівцями МВФ, ми приймемо поправки до законодавчої бази 

боротьби з відмиванням коштів, в тому числі для забезпечення: i) впровадження трирівневої 

системи звітування (звіти про підозрілі операції за визначенням FATF, звітність про касові 

операції та міжнародні перекази коштів, які перевищують певну порогову суму, та 

обов'язкова звітність про операції, пов'язані з юрисдикціями з високим рівнем ризику та з 



 

 

ПЗО); (іі), визначення осіб, пов'язаних з ПЗО, узгоджується із ризик-орієнтовним підходом, 

заохоченого стандартом FATF; (ііі) запровадження пропорційних та запобіжних санкцій НБУ 

у разі порушення вимог законодавства щодо протидії відмиванню доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і (iv) того, що інформація про бенефіціарних власників компаній є 

актуальною та достовірною. Щоб контролювати свій внесок у боротьбу з корупцією, 

Державна служба фінансового моніторингу продовжить публікувати щоквартальну 

статистичну інформацію, яку вона передає до НАБУ (відповідно до зразку, наведеного в 

пункті 96 ТМВ). НБУ буде продовжувати проводити щонайменше чотири квартальні 

перевірки банків з підвищеним ризиком відмивання доходів від корупції, з фокусом на 

регуляторні вимоги, пов'язані з перевіркою належної сумлінності клієнтів та ПЗО, у тому 

числі щодо вимог ідентифікації ПЗО, перевірки інформації про джерела їх багатства та 

інформації щодо бенефіціарної власності. До кінця січня 2019 року НБУ, за технічної 

допомоги від МВФ, також підготує дорожню карту для зосередження нагляду в сфері 

боротьби з відмивання коштів та фінансуванням тероризму на забезпеченні адекватності 

механізмів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у фінансових установах 

та припинення функцій розслідування. 

«Стелю» касового дефіциту сектору загальнодержавного управління було обіцяно 

скоригувати  вниз на суму бюджетних заборгованостей із соціальних виплат, що 

накопичилися з початку  бюджетного (календарного) року. Бюджетні заборгованості із 

соціальних виплат включають всі заборгованості консолідованого бюджету за зарплатами, 

пенсіями та соціальними виплатами, які мають бути здійснені Пенсійним фондом, а також 

центральним урядом та органами місцевого самоврядування. Бюджетні заборгованості 

визначаються як платежі, що не були здійснені через 30 днів після настання строку їх 

виконання. Зарплати визначаються як такі, що включають всі форми оплати за виконану 

роботу, стандартну та понаднормову роботу. Пенсійні зобов’язання Пенсійного фонду 

включають усі пенсійні виплати та інші зобов’язання Пенсійного фонду. Це визначення не 

включає невиплати пенсій фізичним особам, які проживали або продовжують проживати на 

територіях, що тимчасово не контролюються урядом.  

Окрім того, Міністерство соціальної політики повинно на щомісячній основі 

збирати і подавати спеціалістам МВФ і Світового банку дані про субсидії і пільги на 

оплату комунальних послуг, пов’язаних з енергоспоживанням. Для кожної з програм 

дані, що будуть представлені в узгодженому форматі excel, вкл чатимуть (a) кількість 

домогосподарств, які подали заявку про надання субсидії, (b) кількість затверджених 

заявок про надання субсидій, (c) кількість домогосподарств, які отримали субсидії і 

пільги у звітному місяці, (d) загальна сума трансфертів, (e) кількість відмов заявникам, 

(f) дохід на одну особу учасників програм субсидій і пільг, (g) кількість членів 

домогосподарства, (h) основні підстави для відмови в участі в програмі субсидій (напр., 

відсутність інформації про місце проживання) і ма ть бути представлені сукупно, а 

також в розбивці за областями і для міських/ сільських регіонів. 

Аналогічне  зобов’язання стосується також і Державного казначейства, яке 

повинно продовжувати надавати МВФ звіти про щоденні операційні показники виконання 

бюджету, щоденні надходження запозичених коштів (в розрізі валют позик) до державного 

бюджету та видатки на обслуговування боргу (відсотки та основні суми), щотижневі 

залишки по потоках грошових коштів Казначейства (факт і прогноз), включаючи дані про 

валютні депозити уряду, у форматі, погодженому з експертами МВФ, дані за 10 днів про 

виконання державного, місцевих та консолідованого бюджетів у частині доходів 

та надходження від сплати єдиного соціального внеску, місячні дані про кошти, розміщені 

на Єдиному казначейському рахунку, реєстраційних рахунках суб’єктів, не включених 

до державного сектору, інформацію про залишки коштів державних суб’єктів на 1-ий день 

місяця на рахунку No 3712 “Рахунки інших клієнтів Державного Казначейства України”, 

про надходження до Державного бюджету коштів за рахунок реалізації казначейських та 

будь-яких інших зобов’язань населенню в іноземній та національній валюті та їх погашення.  



 

 

Також Міністерство фінансів продовжуватиме надавати МВФ щомісячні та 

щоквартальні звіти казначейства в електронному вигляді не пізніше, ніж на 25-й та 35-

й день після закінчення звітного періоду відповідно. Міністерство фінансів 

продовжуватиме надавати МВФ у електронному вигляді остаточні фіскальні звіти на 

кінець кожного фіскального року, однак не пізніше березня наступного року. Також у 

цих звітах дані щодо видатків будуть розбиті за програмами і головними 

розпорядниками б джетних коштів і наводитимуться у форматі, узгодженому зі 

стандартними функціонально  та економічно  класифікаціями. Крім того, квартальні 

звіти міститимуть стандартну інформаці  про б джетні видатки, пов’язані 

із задіянням гарантій уряду. Міністерство фінансів зобов’язувалося надавати щомісячні 

дані про фонд оплати праці державного сектора (за винятком державних підприємств) у 

форматі, узгодженому з експертами МВФ.  Воно також надаватиме щомісячні звіти про 

запозичення (фактичні надходження коштів, відсотки та погашення) Державної служби 

автомобільних доріг України у форматі, узгодженому з експертами МВФ. Міністерство 

фінансів на щомісячній основі інформуватиме МВФ про муніципальні запозичення та 

погашення боргу у форматі, погодженому з експертами МВФ. Окрім цього, обов’язком було 

надання даних про затверджені бюджети і квартальні оперативні дані (виняток становить 

інформація по Пенсійному фонду, яка має надаватися щоденно) про доходи, видатки та 

заборгованість, а також баланси Пенсійного фонду (очікуються детальні дані для цього 

Фонду про доходи і видатки за основними категоріями),  про Фонд соціального страхування, 

Фонд зайнятості (детальні дані з розбивкою за доходами і видатками за основними 

категоріями для цього Фонду) та про будь-які інші позабюджетні  фонди, управління якими 

здійснюється на державному рівні, не пізніше, ніж на 50-й день після закінчення кожного 

кварталу (кожного місяця для Пенсійного фонду). Про будь-які зміни в бюджетах цих фондів 

впродовж року повідомлятиметься впродовж тижня після їх затвердження. Міністерство 

фінансів також подаватиме щорічну фінансову звітність цих  фондів, в тому числі остаточні 

бюджетні рахунки цих фондів на кінець кожного бюджетного року, але не пізніше квітня 

місяця наступного після звітного року. 

З системного аналізу вищезазначеного вбачається, що основний масив коштів 

йде на поповнення вал тних резервів Національного банку. А вже НБУ вступає у 

відносини із міністерством фінансів, і за внутрішніми процедурами, прописаними, 

зокрема, і у законі про б джет, НБУ бере участь у фінансових операціях уряду. Таким 

чином, опосередковано Нацбанк, використову чи кошти МВФ, бере участь у 

фінансуванні б джету. Але не в доларах і не в євро. Нацбанк продає вал ту, отримує 

гривні, купує облігації і тримає ці облігації. Але тоді уряд повинен так проводити сво  

діяльність, щоб потім розрахуватися із Національним банком". Окрім цього, як 

зазначали народні депутати України попереднього скликання та провідні експерти з 

фінансових питань, фактичний стан розподілу коштів, наданих в якості кредиту на 

потреби держави, залишається незрозумілим для Кредитора, відповідні свідчення 

надано у відкритих ресурсах щодо неналежності розподілу вказаної допомоги: 

https://zik.ua/news/2018/05/23/mvf_ne_rozumiie_kudy_ukraina_vytrachaie_yogo_koshty__de

putat_yevtushok_1330675 ; 

https://espreso.tv/news/2018/03/11/eks_nardep_vid_bpp_rozpoviv_yak_rozkradayutsya_kosht

y_vid_mvf ; https://gordonua.com/ukr/publications/dobrodomov-potribno-vidmovytysia-vid-

spivpratsi-z-mvf-vony-chudovo-znaiut-shcho-tsi-kredyty-tut-rozkradaiut-to-navishcho-daiut-

551133.html ; https://gordonua.com/amp/news/politics/zhuravskiy-nashi-rukovoditeli-

vyprashivayut-dengi-u-mvf-i-razvorovyvayut-poetomu-on-postavil-usloviem-dlya-

sleduyushchego-transha-zakon-ob-antikorrupcionnom-sude-278537.html  

З урахуванням викладеного у даному позові зазначимо, що при здійсненні 

судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав і основоположних свобод від 04 

листопада 1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права 

https://zik.ua/news/2018/05/23/mvf_ne_rozumiie_kudy_ukraina_vytrachaie_yogo_koshty__deputat_yevtushok_1330675
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https://espreso.tv/news/2018/03/11/eks_nardep_vid_bpp_rozpoviv_yak_rozkradayutsya_koshty_vid_mvf
https://gordonua.com/ukr/publications/dobrodomov-potribno-vidmovytysia-vid-spivpratsi-z-mvf-vony-chudovo-znaiut-shcho-tsi-kredyty-tut-rozkradaiut-to-navishcho-daiut-551133.html
https://gordonua.com/ukr/publications/dobrodomov-potribno-vidmovytysia-vid-spivpratsi-z-mvf-vony-chudovo-znaiut-shcho-tsi-kredyty-tut-rozkradaiut-to-navishcho-daiut-551133.html
https://gordonua.com/ukr/publications/dobrodomov-potribno-vidmovytysia-vid-spivpratsi-z-mvf-vony-chudovo-znaiut-shcho-tsi-kredyty-tut-rozkradaiut-to-navishcho-daiut-551133.html
https://gordonua.com/amp/news/politics/zhuravskiy-nashi-rukovoditeli-vyprashivayut-dengi-u-mvf-i-razvorovyvayut-poetomu-on-postavil-usloviem-dlya-sleduyushchego-transha-zakon-ob-antikorrupcionnom-sude-278537.html
https://gordonua.com/amp/news/politics/zhuravskiy-nashi-rukovoditeli-vyprashivayut-dengi-u-mvf-i-razvorovyvayut-poetomu-on-postavil-usloviem-dlya-sleduyushchego-transha-zakon-ob-antikorrupcionnom-sude-278537.html
https://gordonua.com/amp/news/politics/zhuravskiy-nashi-rukovoditeli-vyprashivayut-dengi-u-mvf-i-razvorovyvayut-poetomu-on-postavil-usloviem-dlya-sleduyushchego-transha-zakon-ob-antikorrupcionnom-sude-278537.html


 

 

(стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

Суду з прав людини»). 

Так, Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі 

«Пантелеєнко проти України» зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, 

як на практиці, так і за законом. 

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі «Дорани проти Ірландії» Європейський суд з 

прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню 

або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення 

порушеного права. При цьому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав 

людини, у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, 

які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними. 

 

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись статтями 3, 22, 46, 49, 55 Конституції 

України, положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,  

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Європейської 

соціальної хартії, Законів України «Про Кабінет міністрів України», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Положення про Міністерство 

охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 р. № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 

2020 р. № 90), Положення про Міністерство соціальної політики України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 

423)статтями 5, 160 КАС України, -  

 

ПРОШУ СУД: 
 

1. Звільнити Позивача від сплати судового збору на підставі п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону 

України «Про судовий збір»;  

2. Визнати бездіяльність Міжнародного валютного фонд що полягає у невиконанні п. 11 

кредитної угоди від 14 вересня 2018 року укладеної між УКРАЇНОЮ як 

Позичальником НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом 

Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором. Зобов’язати 

Міжнародний валютний фонд як Кредитора за Кредитною угодою між Україною як 

позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника 

та Європейським Союзом як кредитором від 14 вересня 2018 року, яку ратифіковано 

Законом № 2613-VIII від 08.11.2018, включаючи Європейську службу боротьби проти 

шахрайства та Європейський суд аудиторів, направити власних агентів або належним 

чином уповноважених представників для здійснення будь-якого технічного або 

фінансового контролю, включаючи перевірки на місцях, інспекції та аудити, зокрема 

документальні аудити та аудити на місцях, які вони вважають необхідними стосовно 

управління цим Кредитом, протягом Періоду доступності або після нього для захисту 

фінансових інтересів Кредитора, на виконання п. 11 вказаної Угоди; 

3. Визнати протиправними дії суб’єкт владних повноважень Порошенка Петра 

Олексійовича  у період здійснення його повноважень Президента України з 

07.06.2014 по 20.05.2019 року, Гройсмана Володимира Борисовича у період 

здійснення повноважень Прем’єр-міністра України з 14 квітня 2016 по 29 серпня 2019 

року, Маркарової Оксани Сергіївни у період здійснення повноважень міністра 

фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 року, Міністерства 

фінансів України (код ЄДПОУ: 00013480), Національного банку України (код 

ЄДРПОУ: 00032106), Кабінету Міністрів України (код 00019442), Міністерства 

соціальної політики України, Фонду соціального страхування України щодо 

розпорядження макрокредитними коштами отриманими від Європейського союзу за 

Кредитним договором від 22. 05.2015 року та Кредитним договором від 14.09.2018  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_117/ed_2012_10_16/pravo1/T063477.html?pravo=1#117
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_117/ed_2012_10_16/pravo1/T063477.html?pravo=1#117


 

 
 


