
 

 

 
 

 

 

 

На №  261777  від 26.12.2019 

                                                                        ТАРАНЕНКО В.   

foi+request-60306-920eb298@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Шановний пане Віталію! 

 

У Єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 

26.12.2019 року зареєстровано Ваш запит (№ 261777) щодо «переліку 

народних депутатів і суми штрафів, застосованих до них за прогули 

(зазначте, будь ласка, кількість пропущених засідань кожним із 

оштрафованих)». 

Апарат Верховної Ради України розглянув Ваш запит і надсилає 

відомості про народних депутатів України, які протягом листопада 2019 року 

без поважних причин не брали особистої участі у більш як 30 відсотках 

голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних 

засіданнях Верховної Ради України, а також відомості про депутатів, які без 

поважних причин не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань 

комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано (копії 

додаються). 

Інформуємо Вас, що відповідно до положень частини четвертої статті 

33 Закону України «Про статус народного депутата України» народний 

депутат України отримує щомісячно заробітну плату з дня початку 

депутатських повноважень, а кошти для відшкодування витрат на здійснення 

депутатських повноважень - з дня обрання.  

При цьому існують певні обмеження щодо здійснення таких виплат 

народному депутату України, оскільки нарахування заробітної плати 

народному депутату України за час участі у пленарних засіданнях 

здійснюється на підставі даних його участі у не менш як 70 відсотках 

голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на кожному 

пленарному засіданні (частина четверта статті 26 Регламенту Верховної Ради 

України). 

Крім того, відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону України «Про 

статус народного депутата України», якщо народний депутат України 

протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради 

України без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 

відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на 

пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 відсотках 

засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, 

такому народному депутату України не відшкодовуються витрати, пов’язані 

з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.  
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Враховуючи положення частини четвертої статті 32 Закону України 

«Про статус народного депутата України», відповідно до яких розмір 

витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, встановлюється 

у розмірі місячної заробітної плати народного депутата України, а також 

Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення народних 

депутатів України» від 07.12.2017 № 2240-VІІІ, розмір таких витрат, 

відшкодування яких припиняється народному депутату України на підставі 

абзацу другого частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус 

народного депутата України» у 2019 році становить 38 020,0 грн. на місяць. 
 

 

           Додаток: на 5 арк. 

 

 

       З повагою 

Заступник керівника управління                О.КУЗЬМІН 
 

 


