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Шановний пане Олександре!

У Єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді 
України 06.06.2022 року за вх. № 91218 (918190) зареєстровано Ваш запит на 
публічну інформацію з проханням «…надати перелік народних депутатів 
України  9-го скликання, котрих, починаючи з 1 січня 2022 року хоча б один раз 
позбавили відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських 

повноважень, відповідно до абзацу 2-го ч. 5 ст. 33 Закону України «Про статус 

народного депутата України».
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

(далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом. 

Регламентом Верховної Ради України встановлено, що розгляд та надання 
відповіді на запити на інформацію у Верховній Раді України забезпечуються 
Апаратом Верховної Ради України (абзац другий частини п’ятої статті 3).

Пунктом 2 розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 
2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» встановлено, що 
Апарат Верховної Ради не є розпорядником інформації за запитами на 

інформацію щодо інформації, яка може бути створена шляхом узагальнення, 
аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб. 

Враховуючи викладене, за результатом розгляду запиту секретаріат 
Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи 

Верховної Ради України (далі – Комітет)  повідомляє, що  в секретаріаті 
Комітету відсутня інформація у запитуваній формі,  оскільки її створення 
потребує узагальнення та аналітичної обробки, зокрема, всіх текстів 
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розпоряджень Голови Верховної Ради України, виданих з 1 січня 2022 року про 
припинення відшкодування народним депутатам України витрат, пов’язаних з 
виконанням депутатських повноважень.

Разом з тим, відповідно до положень частини п’ятої статті 33 Закону 
України «Про статус народного депутата України» (в редакції Закону України 

від 16.10.2019 № 196-ІХ) Комітет з січня 2022 року щомісячно, під час сесії, 
приймав  рішення звернутися до Голови Верховної Ради України видати 

розпорядження про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням 

депутатських повноважень (в яких наводяться списки народних депутатів 
України, стосовно яких були підстави для припинення їм відшкодування таких 
витрат) за січень та лютий 2022 року (протоколи № 101 від 09.02.2022,

№ 106 від 21.03.2022).

Крім того, з початку року на підставі наданих Апаратом Верховної Ради 

України уточнених відомостей щодо участі окремих народних депутатів України 

у голосуваннях при прийнятті рішень Верховної Ради України чи у засіданнях 
комітетів, до складу яких їх обрано, відповідно до положень частини п’ятої
статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітетом 

приймалися рішення про звернення до Голови Верховної Ради України щодо 
виключення 8 народних депутатів України зі списків тих, кому попередньо було 
припинено відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських 
повноважень за січень та лютий 2022 року (протоколи № 103 від 23.02.2022,

№ 108 від 28.03.2022, № 109 від 16.04.2022, № 111 від 27.04.2022, № 112 від 

11.05.2022).

Ознайомитися з відповідними рішеннями Комітету можна на 
веб-сторінці Комітету, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради 

України, у розділі «діяльність Комітету» за посиланням : 

http://reglament.rada.gov.ua/news/dijaln_komit/rishennya_Kom/ . 

Водночас, відповідно до пункту 2 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні 
положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
функціонування державної служби та місцевого самоврядування» від 12.05.2022 

(№ 2259-ІХ) з 1 березня 2022 року на період дії воєнного стану в Україні до 
завершення місяця, в якому воєнний стан, введений Указом Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 

затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні», буде припинено чи скасовано, 
зупиняється дія частини четвертої статті 26 Регламенту Верховної Ради України, 
затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України», та 
частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата 
України»; облік робочого часу народних депутатів України у зазначений період 

здійснюється відповідно до законодавства  про працю. 
 Разом з тим, Управління справами Верховної Ради України повідомляє,  

що у січні – березні 2022 року народним депутатам України встановлено розмір 
відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у 
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сумі 24 810,00 гривень, у квітні – 27 291,00 гривня, у травні – 29 772,00 гривні на 
місяць.  

Списки народних депутатів України станом на 07 червня 2022 року, яким 

припинено нарахування коштів, пов’язаних з виконанням депутатських 
повноважень, за січень та лютий 2022 року відповідно до частини п’ятої статті 
33 Закону України «Про статус народного депутата України»,  додаються. 

Додатки: на 4 арк. (2 електронні файли у форматі xlsx).    
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