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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ: НИЗЬКА ДОВІРА ДО ВЕЛИКИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ  
 

Результати експертного опитування 
Лабораторією законодавчих ініціатив в рамках підготовки „Білої книги” українського 

парламентаризму, в якій окреслювались основні проблеми функціонування Верховної Ради 
України та напрями їх вирішення, було проведено ряд регіональних консультацій, що мали на 
меті виявити ставлення регіональних експертів (представників аналітичних центрів, 
науковців, регіональних ЗМІ, депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого 
самоврядування) до основних проблем парламентаризму та шляхів їх вирішення. В ході 
проведення регіональних консультацій залучені особи взяли участь у експертному 
опитуванні, результати якого наводяться нижче. 

Опитування проводилось у містах Херсон (10.09.2009 р.), Одеса (11.09.2009 р.), Луцьк 
(22.09.2009 р.), Львів (23.09.2009 р.), Харків (1.10.2009 р.), Суми (1.10.2009 р.), Чернігів 
(7.10.2009 р.), Дніпропетровськ (13.10.2009 р.), Донецьк (14.10.2009 р.). Загалом участь в 
опитуванні взяли 130 осіб. 

При використанні даних посилання на Лабораторію законодавчих ініціатив є 
обов’язковим! 

Чи є доцільним збереження імперативного мандату? 

56,2

43,8

Імперативний мандат має бути збережений Імперативний мандат має бути скасований

 

Чи потрібно встановлювати на парламентських виборах для 
блоків вищі бар'єри, ніж для партій?

46,72

18,85

19,67

14,76

Виборчий бар'єр має бути
однаковим для партій і блоків

Виборчий бар'єр для блоків
має бути кратним до кількості
партій, що ввійшли до складу
блоку
Виборчі блоки взагалі не
повинні брати участі у
виборах

Виборчий барєр для блоків
має бути дещо вищим, ніж
бар'єр для партій
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Чи повинна передбачатись можливість самовисування кандидатів 
на парламентських виборах?

73

27

Можливість
самовисування повинна
передбачатись

Можливість
самовисування не
повинна передбачатись

 
 
 
 

Яким чином має забезпечуватись зв'язок депутатів з виборцями?

56

2 11

16

11
4

Пропорційна виборча система з відкритими списками

Пропорційна виборча система із закритими списками у декількох багатомандатних округах

Повернення до змішаної системи

Повернення до мажоритарної системи

Змінами до законодавства проблему звязку депутатів з виборцями вирішити неможливо

Інше
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Яким має бути обсяг депутатської недоторканості?

38

13

42

4 3

Депутат не може бути затриманий чи заарештований без згоди парламенту (крім випадку затримання на
місці вчинення злочину), проте він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди
парламенту
Депутат не може бути затриманий чи заарештований без згоди парламенту, однак може бути
притягнутий до кримінальної відповідальності без згоди парламенту

Недоторканість має бути скасована повністю

Недоторканість має залишитись у тому ж обсязі, що і зараз

Інші обмеження

  
 

 Якою має бути структура парламенту - однопалатною чи 
двопалатною?

62

38

Однопалатний
Двопалатний
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Чи необхідно законодавчо врегульовувати порядок утворення 
парламентської більшості?

78

22

Так Ні

 

Чи повинна Програма діяльності КМУ в обов'язковому порядку 
схвалюватись перед набуттям Урядом повноважень, а її 

несхвалення - мати ті ж самі наслідки, що і висловлення Уряду 
недовіри (відставку Уряду)? 

67

33

Так Ні

 
 

Чи доцільно зберігати право законодавчої ініціативи за кожним 
народним депутатом?

5727

16

Кожен депутат може вносити законопроекти без обмежень

Депутат може вносити законопроекти, однак певні законопроекти повинен вносити лише Президент
або КМУ
Право законодавчої ініціативи має належати фракції чи певній кількості депутатів, а не окремому
депутату

 
 

http://parlament.org.ua/ 



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ: НИЗЬКА ДОВІРА ДО ВЕЛИКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ. 
 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ 

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
© Лабораторія законодавчих ініціатив, 2010 

5

 
 

Чи є доцільним прийняття Кодексу етики народного депутата?

67

33

Так Ні

 
 Яка інформація про діяльність комітету має оприлюднюватись на 
веб-сайті комітету або веб-сайті ВРУ? (можна було обрати декілька 

варіантів відповіді)

110 107 103
97 93

82 80
70

0

30

60

90

120

Протоколи
відкритих
засідань
комітетів

Звіт  про
роботу
комітету

Заплановані
засідання

(час, місце
проведення,
порядок
денний)

Статистика
відвідувань
засідань

комітетів  їх
членами

Результати
голосування

члена
комітету з
кожного
питання
порядку
денного
засідання

Положення
про комітет

Стенограми
відкритих
засідань

Контакти
працівників
секретаріатів
комітетів
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Які види слухань, що проводяться у парламенті, є більш 
ефективними з точки зору можливості досягнення цілей слухань?

40

717

36

Парламентські і комітетські слухання є ефективними
Парламентські слухання є ефективними, а комітетські - ні
Комітетські слухання є ефективними, а парламентські - ні
Парламентські і комітетські слухання не є ефективними
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