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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони поширення інформації 
про пленарне засідання Верховної Ради України під час дії воєнного стану»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта

Закон України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із 
наступними змінами)

Стаття 19. Права народного депутата України на 
забезпечення інформацією та на її використання

…
7. Народний депутат не може розголошувати інформацію, 

яка стала йому відомою під час здійснення депутатських 
повноважень, якщо ця інформація:

була йому надана під час підготовки чи розгляду питань, 
що були розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради 
України та її органів;

є конфіденційною чи таємною відповідно до закону і стала 
йому відомою у зв'язку з виконанням депутатських 
повноважень.

Відсутня

Стаття 19. Права народного депутата України на 
забезпечення інформацією та на її використання

…
7. Народний депутат не може розголошувати інформацію, 

яка стала йому відомою під час здійснення депутатських 
повноважень, якщо ця інформація:

була йому надана під час підготовки чи розгляду питань, 
що були розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради 
України та її органів;

є конфіденційною чи таємною відповідно до закону і стала 
йому відомою у зв'язку з виконанням депутатських 
повноважень.

8. Під час дії воєнного стану в Україні народному 
депутату забороняється поширювати в будь-який спосіб 
інформацію про час, місце, перебіг і результати 
проведення (продовження) пленарного засідання раніше 
ніж через одну годину після закриття цього пленарного 
засідання або оголошення перерви у триваючому 
пленарному засіданні.
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Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, 
ст. 133 із наступними змінами)

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Верховної Ради
…
Відсутня

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Верховної Ради
…
7. Під час дії воєнного стану в Україні забороняється 

поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, 
місце, перебіг і результати проведення (продовження) 
пленарного засідання раніше ніж через одну годину після 
закриття цього пленарного засідання або оголошення 
перерви у триваючому пленарному засіданні.

Стаття 51. Дотримання дисципліни та норм етики 
народними депутатами на пленарному засіданні

…
Відсутня

Стаття 51. Дотримання дисципліни та норм етики 
народними депутатами на пленарному засіданні

…
8. У разі виявлення факту порушення народним 

депутатом вимог частини сьомої статті 3 цього 
Регламенту, за висновком комітету, до предмета відання 
якого належать питання регламенту, Верховна Рада без 
обговорення може прийняти рішення про позбавлення 
народного депутата права брати участь у пленарних 
засіданнях або триваючому пленарному засіданні на строк 
до п’яти днів таких (такого) засідань. За ці дні такому 
народному депутату не виплачується заробітна плата та не 
здійснюються виплати, пов’язані з виконанням 
депутатських повноважень відповідно до закону.

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні 
або за пропозицією народного депутата, підтриманою не 
менш ніж однією третиною голосів народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради, народний 
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депутат, який порушив вимоги частини сьомої статті 3 
цього Регламенту, зобов’язаний покинути пленарне 
засідання.

Стаття 53. Дотримання дисципліни особами, присутніми 
на пленарних засіданнях Верховної Ради

1. Особам, присутнім на пленарному засіданні Верховної 
Ради, забороняється вносити та використовувати під час 
проведення пленарного засідання плакати, лозунги, 
гучномовці, інші предмети, що можуть створювати 
перешкоди у проведенні засідання. Такі особи повинні 
дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, 
утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, 
що відбувається на пленарному засіданні.

2. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні 
або за пропозицією народного депутата, підтриманою однією 
третиною голосів народних депутатів від конституційного 
складу Верховної Ради, особи, які порушили вимоги частини 
першої цієї статті, зобов'язані покинути пленарне засідання.

Стаття 53. Дотримання дисципліни особами, присутніми 
на пленарних засіданнях Верховної Ради

1. Особам, присутнім на пленарному засіданні Верховної 
Ради, забороняється вносити та використовувати під час 
проведення пленарного засідання плакати, лозунги, 
гучномовці, інші предмети, що можуть створювати 
перешкоди у проведенні засідання. Такі особи повинні 
дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, 
утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, 
що відбувається на пленарному засіданні.

2. За пропозицією головуючого на пленарному 
засіданні або за пропозицією народного депутата, 
підтриманою не менш ніж однією третиною голосів 
народних депутатів від конституційного складу Верховної 
Ради, особа, яка порушила вимоги частини першої цієї 
статті або частини сьомої статті 3 цього Регламенту, 
зобов’язана покинути пленарне засідання.

Народний депутат України Стефанчук Р.О.


