
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 456

18 липня 2017 р. 23 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, 

щодо зняття депутатської недоторканості

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутата обласної Ради 
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Ковальова А.Є., враховуючи висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства 
енергоефективності та енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо зняття депутатської 
недоторканості (звернення додається).

2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної Ради 
Олійника А.Д.

Голова обласної Ради
/у?

А. ОЛІЙНИК



Додаток до рішення 23 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 18 липня 2017 р. №

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Голови Верховної Ради 
України Андрія Парубія щодо зняття депутатської недоторканості

В Україні існує міф, що питання депутатської недоторканності надто складне, 
заплутане і «непідйомне», і декому дуже вигідно цей міф підтримувати.

Вже більше 20 років від виборів до виборів різними політичними силами, 
депутатами всіх скликань Верховної Ради, всіма Президентами народу України 
було обіцяно скасування депутатської недоторканості та внесення змін до 
Конституції України.

На сьогоднішній депутатська недоторканність спільно з охороною трудових 
прав депутатів складає депутатський імунітет. Депутатський імунітет не може 
перетворюватися в «захисну грамоту» для незаконних дій депутатів. Низка 
народних обранців вбачають у депутатській недоторканності не стільки захист 
своїх політичних поглядів, скільки захист свого бізнесу. У конституційному праві 
депутатський імунітет —  привілей депутата, однак не особистий привілей, а 
гарантія його безперешкодної політичної діяльності на благо народу України. 
Депутатський імунітет, є нормою в усіх країнах Європи. Інша річ, що питання 
позбавлення імунітету за злочин, адміністративне правопорушення або з етичних 
міркувань тощо регламентується низкою законів, положень і норм, що 
забезпечують швидку процедуру, логічну, прозору, а головне — результативну.

Ми часто посилаємося на Європу, хочемо жити за європейськими нормами, 
проте не готові нести європейську відповідальність.

З розвитком нашої держави, як правової та демократичної, депутатська 
недоторканність може і повинна бути суттєво зменшена. Недоторканність має бути 
скасована в аспекті кримінальних і економічних злочинів та стосуватись виключно 
діяльності політика.

Крім того, питання недоторканності депутата в практичній площині 
регламентується Конституцією України, законами «Про статус народного депутата



У країни», «Про Регламент Верховної Ради України». Внесення певних змін до цих 
законів принципово спростить притягнення депутатів до відповідальності.

Виходячи з вищевикладеного та за активної підтримки громадськості 
просимо внести зміни до статті 80 Конституції України, виключивши абзац 
«Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України 
притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також 
внести відповідні зміни до законів України «Про статус народного депутата 
України» і «Про Регламент Верховної Ради України».

Схвалено на 23 сесії обласної Ради 
7 скликання 18 липня 2017 року


