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Розглянувши проект Закону України «Про інтерпеляцію», поданий 

народними депутатами України Железняком Я.І., Совгирею О.В.,   

Разумковим Д.О., Сольським М.Т. та іншими народними депутатами України, 

реєстр. № 3499 від 18.05.2020, яким пропонується удосконалити 

парламентський контроль за виконавчою гілкою влади в Україні, Комітет 

зазнає наступне. 

Основною метою розробки законопроекту є забезпечення 

конституційного права Верховної Ради України здійснювати контроль за 

реалізацією внутрішньої  

і зовнішньої політики Кабінетом Міністрів України. Цим проектом 

пропонується правове врегулювання функцій Верховної Ради України щодо 

контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України шляхом запровадження 

процедури інтерпеляції.  

Процедура інтерпеляції означає право Верховної Ради України 

порушити питання про відповідальність того чи іншого міністра. Ініціювати 

процедуру інтерпеляції може певний Комітет до предметів відання якого 

відноситься сфера діяльності міністра, або 45 народних депутатів України. 

Підставами застосування процедури інтерпеляції є рішення, дії чи 

бездіяльність окремих членів Кабінету Міністрів України у відповідних 

сферах діяльності, внаслідок яких: 

 можуть бути порушені права та інтереси України, територіальних 

громад, фізичних і юридичних осіб; створено перешкоди для реалізації 

суб'єктами правовідносин законних інтересів чи свобод; 

 неправомірно покладено на суб’єктів правовідносин будь-які обов'язки; 

 не виконано, або виконано у неповному обсязі міжнародні договори 

України, або укладено такі договори з порушенням національних інтересів 

України тощо. 



Проектом закону також визначаються питання гарантій діяльності 

народних депутатів України у зв’язку із прийняттям рішення про підписання 

депутатської вимоги щодо застосування процедури інтерпеляції. 

Крім того, зазначеним законопроектом вносяться зміни до Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України», якими пропонується 

доповнити Главу 38 новими статтями, що визначають:  

- порядок підготовки до розгляду Верховною Радою України питання 

про інтерпеляцію члена Кабінету Міністрів України;  

- результати розгляду Верховною Радою України питання про 

інтерпеляцію члена Кабінету Міністрів України.  

Під час обговорення, народні депутати України – члени Комітету 

підтримали запропоноване законопроектом посилення контрольної функції 

комітетів шляхом ініціювання процедури інтерпеляції рішенням відповідного 

комітету. 

Тому запровадження процедури інтерпеляції на законодавчому рівні 

забезпечить більш прозору та ефективну форму співробітництва органів 

законодавчої та виконавчої влади. 

За результатами обговорення Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України  

«Про інтерпеляцію», реєстр. № 3499 від 18.05.2020 р, прийняти за основу. 

2. Дане рішення направити до Комітету з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

для врахування в подальшій роботі над зазначеним законопроектом. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                         М. СОЛЬСЬКИЙ 
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