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Систему гарантій депутатської діяльності складають заходи щодо забезпечення
успішного здійснення депутатами своїх повноважень. 1. Юридичні гарантії: –
непорушність повноважень народного депутата України – ніхто не має права
обмежувати повноваження народного депутата України, за винятками, передбаченими
Конституцією, Законом «Про статус народного депутата України» та іншими законами
України; при запровадженні надзвичайного чи військового стану повноваження
народного депутата України та його конституційні права і свободи не можуть бути
обмежені;
–
недоторканність народного депутата (депутатський імунітет) – депутат не може бути
притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий або заарештований без згоди
Верховної Ради України; заборонені догляд, обшук, затримання, порушення таємниці
кореспонденції, прослуховування телефонних переговорів або застосування інших
заходів, що обмежують свободу народних депутатів;
– народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на
військову або альтернативну службу, а також від призову на навчальні та спеціальні
збори.
2. Організаційні гарантії:
– для роботи з виборцями народному депутату Верховною Радою України
встановлюються щомісячно відповідні дні у визначеному порядку;
– народний депутат на строк виконання депутатських повноважень забезпечується
окремим технічно обладнаним службовим кабінетом у приміщеннях Верховної Ради
України з розташуванням у ньому постійного робочого місця його
помічника-консультанта;
– службовий кабінет народного депутата має бути обладнаний персональним
комп’ютером з підключенням його до інформаційних мереж та наданням адреси
електронної пошти та інші.
3. Інформаційні гарантії:
Апарат Верховної Ради України зобов’язаний забезпечити народного депутата актами
Верховної Ради України, а на вимогу народного депутата також актами Президента
України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших центральних
органів виконавчої влади, рішеннями Конституційного Суду України, Верховного Суду
України, офіційними матеріалами Рахункової палати і Центральної виборчої комісії та
інші.
4. Соціально-економічні гарантії:
– народному депутату встановлюється Верховною Радою України щомісячний посадовий
оклад;
– народний депутат в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення
прирівнюється до членів Кабінету Міністрів України та інші.
5. Трудові гарантії:
– після закінчення терміну повноважень народного депутата він повертається на
попереднє місце роботи, а якщо це неможливо (наприклад, у випадку ліквідації
підприємства), він зараховується до резерву кадрів державної служби, у системі якої він
працював;
– Верховна Рада України забезпечує колишньому народному депутату безпосередньо
після закінчення строку його повноважень, на період його працевлаштування, виплату
матеріальної допомоги у розмірі заробітної плати з урахуванням всіх доплат та надбавок,
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яку отримують працюючі народні депутати, але не більше одного року, а в разі навчання
чи перекваліфікації – не більше 2 років після закінчення строку повноважень народного
депутата та інші [1].
На на
ш погляд права та гарантії народних депутатів слід конкретизувати у Правилах
депутатської̈ етики. Ці Правила мають також встановлювати дисциплінарну
відповідальність за порушення депутатами відповідних приписів.
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