
 
 

 

 

 

На №  9523  від 15.01.2020 

ТАРАНЕНКУ В. 

 foi+request-61164-e3ce036e@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановний пане Віталію! 

 

       У Єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 15.01.2020 

року зареєстровано Ваш запит (№ 9523) про «Перелік народних депутатів і 

суми штрафів, застованих до них у грудні 2019 року за прогули (зазначте, 

будь ласка, кількість пропущених засідань кожним із отшрафованих).». 

Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України "Про доступ до 

публічної інформації", "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". 

          Повідомляємо також, що згідно з положеннями статей 1, 19 Закону 

«Про доступ до публічної інформації», пункту 1 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» суть запиту на інформацію зводиться до 

прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник і не вимагає 

створення у відповідь на запит нової інформації.  

          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, 
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такому народному депутату України не відшкодовуються витрати, пов’язані 

з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.  

Повідомляємо, що витрати, пов’язані з виконанням депутатських 

повноважень за грудень 2019 року відшкодовано всім народним 

депутатам України. 

 

 

       З повагою 

Заступник керівника управління                О.КУЗЬМІН 
 

 


