
 
 

 

 

 

На №  15392  від 22.01.2020 

ОЛЕКСАНДРУ  
foi+request-61489-8a857e38@dostup.pravda.com.ua 

 
Шановний пане Олександре! 

 

       У Єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 22.01.2020 

року зареєстровано Ваш запит (№ 15392) » Доброго дня! 
 

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами 
до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати 
наступну інформацію (наступні документи): 
 

З 1 листопада 2019 року вступив у силу закон №1035-2 щодо припинення 
відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням 
депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних 
засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради 
України. 
 

Прошу надати перелік народних депутатів Верховної Ради України, які від 
початку дії закону №1035-2 без поважних причин не брали участі у більш як 30% 
голосувань на засіданнях ВРУ і їм не було нараховано зарплату. 
 

Також прошу надати перелік народних депутатів Верховної Ради України, які від 
початку дії закону №1035-2 без поважних причин не брали участі у більш як 50% 
засідань свого комітету і їм не було відшкодовано витрати, пов’язані з 
виконанням депутатських повноважень. 
 

З повагою, 
 

Олександр 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на 
адресу foi+request-61489-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

------------------------------------------------------------------- 

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення 
якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну 
інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них 
-------------------------------------------------------------------». 
          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). 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
22.01.2020 
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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.  

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 становив 38 020,0 грн. на місяць. 

Надаємо списки зазначених у Вашому запиті народних депутатів 
України за листопад 2019 року. 

Повідомляємо, що витрати, пов’язані з виконанням депутатських 
повноважень за грудень 2019 року відшкодовано всім народним депутатам 
України. 
 
 
Додаток: на 5 арк. 
 
 
       З повагою 

Заступник керівника управління                О.КУЗЬМІН 

 
 


