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Лекція № 15/19 

Тема :Правовий статус народного депутата України 

 

План: 

1. Статус народного депутата України 

2. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності 

3. Форми діяльності народного депутата України 

 

Самостійна робота № 5 (15) 

1. Права і обов’язки народного депутата України. Право депутатського запиту (Р.ІІ Гл.1 ЗУ 

«Про статус народного депутата») 

2. Гарантії діяльності народного депутата України (Р. IV ЗУ «Про статус народного 

депутата») 

Література: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

2. Закон України «Про статус народного депутата» від 17 листопада 1992 р. 

3. О.О. Майданник, Конституційне право України: Навч.посіб. – К: Алерта, 2017. – 380 с. (с. 

186 - 195) 

Інтернет - ресурси: 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. www.kmu.gov.ua – Офіційний урядовий портал органів виконавчої влади України 

3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   
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1. Статус народного депутата України 

 

Правовий статус народного депутата України - це його місце і роль у системі 

правовідносин як представника українського народу в парламенті, визначені і гарантовані 

Конституцією і законами України. 

Правовий статус зберігається на весь строк дії депутатського мандата. 

У своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватися загальновизнаних 

норм моралі, зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших громадян України, 

утримуватися від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду 

України, державу. Народний депутат України не повинен використовувати мандат у корисливих 

цілях. 

Народним депутатом може бути тільки громадянин України, який на день виборів досяг 

21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Не може бути обраний 

до Верховної Ради України громадянин, що має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця 

судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 

Народний депутат України є обраний відповідно до Виборчого кодексу та Закону України 

"Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді 

України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати 

повноваження, що дає можливість брати участь у законотворчій діяльності та здійсненні інших 

функцій Верховної Ради України. 

Повноваження народного депутата України починаються після складення ним присяги на 

вірність Україні перед Верховною Радою України з моменту скріплення присяги особистим 

підписом під її текстом. Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата. 

Припиняються повноваження народного депутата України одночасно з припиненням 

повноважень Верховної Ради України, тобто з моменту відкриття першого засідання Верховної 

Ради України нового скликання. 

 

2. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності 

 

Несумісність (антонім – сумісність) є конституційно-правовим інститутом і стосується тих 

посад, які об'єктивно мають політичне значення. Таке значення засвідчується тим, що відповідні 

призначення і звільнення здійснюють згідно з нормами конституції. Термін "сумісництво" 

позначає інститут трудового права, а сумісництво здійснюється на підставі законів і на умовах 

трудового договору. 

Народний депутат зобов'язаний додержуватись інших вимог та обмежень, які 

встановлюються законом. 

3. Форми діяльності народного депутата України 
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Для здійснення своїх функцій народний депутат має широке коло повноважень у ВРУ та її 

органах. 

До пріоритетних прав народного депутата у ВР належать також його права обирати і бути 

обраним до органів ВРУ (комітетів та ін.) та пропонувати питання для розгляду ВРУ або її 

органами. Тобто народний депутат має право впливати як на конституювання ВР, її структуру, 

так і на зміст роботи органу законодавчої влади. 

Одним із головних прав народного депутата України є право законодавчої ініціативи. 

Поряд з правом законодавчої ініціативи народний депутат має ряд споріднених прав, зокрема 

право ставити питання про визнання законопроекту терміновим та про внесення його на народне 

обговорення або референдум; вносити проекти постанов, інших актів, поправки до них; вносити 

пропозиції та поправки до проектів законів та інших законодавчих актів, а також пропозицій щодо 

порядку голосування. 

Серед головних, найважливіших прав контрольного характеру народний депутат має право 

звернутися із запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, 

головуючому на засіданнях, вимагати відповіді на запит. Відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ "Про 

статус народного депутата України" депутатський запит - це вимога народного депутата, народних 

депутатів чи комітету ВРУ, яка заявляється на сесії ВРУ до Президента України, до органів ВРУ, 

до КМУ, до керівників інших органів державної влади та ОМС, а також до керівників 

підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції. 

Депутатський запит-це виняткове за правовим змістом офіційне звернення народного депутата до 

передбаченого Конституцією або законом кола органів державної влади і посадових осіб з 

вимогою дати відповідь з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції. 

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати Закон України «Про статус народного депутата» від 17 листопада 1992 р. 

(із змінами і доповненнями) 

2. Опрацювати питання самостійної роботи. 


	Інтернет - ресурси:

