
 
 

 

 

 

На №  34759  від 12.02.2020 

ЧЕРЕТУН Д. 
foi+request-62868-xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

 

Шановний  пане Дмитре!  
 

       У Єдиній базі запитів на інформацію Верховної Ради України 12.02.2020 

року зареєстровано Ваш запит (№ 34759) «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 
таку інформацію: 
 

Прошу надати перелік народних депутатів України, які у грудні 2019 року та 
січні 2020 року без поважних причин не взяли участі у більш як 30% голосувань 
на засіданнях Верховної Ради або у більш як 50% засідань свого 
парламентського комітету кожного з цих місяців та яким, відповідно до ч. 5 
ст. 33 закону "Про статус народного депутата України", не відшкодували 
витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за зазначені 
місяці. 
 

Також прошу повідомити розміри відшкодувань витрат, пов’язаних з виконанням 
депутатських повноважень, які були чинними у грудні 2019 та січні 2020 років. 
 

З повагою, 
 

Дмитро Черетун 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою на 
адресу foi+request-62868-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 
-------------------------------------------------------------------». 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» під запитом на інформацію розуміється прохання 
особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні.  

Згідно зі статтею 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.  

Отже, суть запиту зводиться до прохання надати інформацію, якою 
володіє розпорядник. Закон надає право доступу до вже існуючої інформації 
(документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації 
(зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
14.02.2020 

 

УКРАЇНИ
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В Управлінні справами Апарату Верховної Ради України розглянуто 
Ваш запит та повідомляється, що відшкодування витрат, пов’язаних з 
виконанням депутатських повноважень, за останній місяць бюджетного року 
здійснюється до завершення поточного бюджетного року.  

Отже,  витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за 
грудень 2019 року були відшкодовані кожному народному депутату України 

у грудні 2019 року у розмірі 38 420 гривень. 
Станом на 13 лютого 2020 року розрахунки з народними депутатами 

України щодо витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, 
за січень 2020 року не проводились.  

 

   

 
 
       З повагою 

Заступник керівника управління                О.КУЗЬМІН 

 


