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Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним депутатам 

України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. Діяльність 

Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках програми USAID "Рада: 

підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом 

"Східна Європа". Більше про центр на сайтіhttp://euinfocenter.rada.gov.ua/ 
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Резюме 

Контрольні підрозділи апаратів забезпечують взаємодію парламенту з органами 

виконавчої влади. Основними формами контролю діяльності уряду або окремого 

міністра є: інтерпеляція, депутатські запити, запитання. Основною відмінністю 

інтерпеляції від запиту є правові наслідки: запит має більш інформативний характер, а 

інтерпеляція може бути підставою для звіту уряду або окремих його членів із 

визначеного питання. 

Процедура інтерпеляції з деякими відмінностями застосовуються поряд з іншими 

формами парламентського контролю у багатьох країнах ЄС (Іспанія, Словенія, Литва, 

Словаччина, Італія, Бельгія). Інтерпеляція означає можливість одного або групи членів 

парламенту здійснити запит до уряду або окремого міністра щодо їхньої діяльності, 

після чого глава уряду або міністр має надати пояснення щодо піднятого питання.1 

У більшості європейських країн інформація про інтерпеляції, запитання та відповіді на 

них публікуються на офіційних сайтах парламентів. Іншої інформації щодо виконання 

контрольних функцій апаратами парламентів європейських країн не виявлено. 

Таблиця 1. Міжнародний досвід виконання контрольних функцій 

 

Країна 

Робота апарату у сфері 
реалізації контрольних 

функцій 

 

Форми контролю 

Оприлюднення 
інформації 

 

Естонська 
Республіка 

Канцелярія Сейму 
забезпечує діяльність 
парламенту. Зокрема, 
відповідає за надсилання 
інтерпеляцій та запитань 
до уряду.2 

Члени парламенту при 
виконанні своїх 
контрольних функцій 
мають право подавати 
інтерпеляцію та 
письмові запитання. 

Інформація щодо 
надісланих 
інтерпеляцій, 
поставлених запитань 
та отриманих 
відповідей 
публікується на сайті 
парламенту.3,4 

 

Литовська 
Республіка 

Офіс Сейму забезпечує 
діяльність парламенту. 
Зокрема, відповідає за 
надсилання запитів та 
запитань до уряду. 

Члени парламенту 
мають право звернутися 
із запитами, поставити 
запитання до прем’єр-
міністра, міністрів, 
керівників інших 
державних органів, які 
утворюються або 
обираються Сеймом. 

Інформація про 
інтерпеляції та 
письмові запитання, а 
також відповіді на них 
публікуються на веб-
сайті парламенту у 
вигляді таблиці Excel.5,6 

 

Республіка 
Польща 

Канцелярія Сейму 
забезпечує надсилання 
інтерпеляцій та запитань 
до уряду. У 2014 році з 

Члени польського 
парламенту мають право 
надсилати інтерпеляцію 
та ставити запитання 

Інформація про 
запитання, надіслані 
звернення, отримані 
відповіді та звернення 

                                                           
1 Запровадження інституту інтерпеляції в Україні як однієї з форм парламентського контролю за діяльністю уряду [Електронний ресурс] — 
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1588/  
2 Juhtkond ja struktuuriüksused [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2mSH9sH  
3 Arupärimised [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigikogu.ee/tegevus/parlamentaarne-kontroll/aruparimised/    
4 Kirjalikud küsimused [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2mUGZkC  
5 Seimo narių klausimai raštu pagal Seimo statuto 208 ir 209 straipsnius [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=1917&p_k=1  
6 Seimo narių rašytiniai klausimai ir paklausimai pagal 212 ir 213 Statuto straipsnį [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15820&p_k=1  

http://www.niss.gov.ua/articles/1588/
https://bit.ly/2mSH9sH
https://www.riigikogu.ee/tegevus/parlamentaarne-kontroll/aruparimised/
https://bit.ly/2mUGZkC
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=1917&p_k=1
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15820&p_k=1
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ініціативи Канцелярії 
почалася реалізація 
проекту щодо 
цифровізації Канцелярії. 

Планується, що 
інтерпеляції, запитання 
та відповіді на них 
будуть надсилатися у 
формі електронних 
документів з 
електронними 
підписами. Зв'язок між 
Канцелярією та офісами 
міністерств буде 
здійснюватися через 
електронну платформу 
державного управління 
(ePUAP, Platformie Usług 
Administracji Publicznej) 

членам уряду. без відповідей 
доступна на сайті 
парламенту.7 

 

Словацька 
Республіка 

Канцелярія парламенту 
відповідає за надсилання 
запитів та інтерпеляцій 
до уряду.  

Відповідно до 
регламенту, Канцелярія 
може вимагати від 
державних органів 
надати інформацію чи 
роз'яснення, що 
необхідні для роботи 
парламенту.8 

Члени парламенту 
мають право подавати 
інтерпеляцію та ставити 
запитання до членів 
уряду. 

Звернення та запитання 
депутатів, а також 
відповіді на них 
публікуються на сайті 
парламенту.9 

 
Таблиця 2. Урегулювання процедури інтерпеляції в конституціях європейських країн10

 

Країна Положення 

 

Королівство 

Іспанія 

Стаття 111 Конституції. 

1. Уряд та кожний з його членів підлягають процедурі інтерпеляції та 
зобов’язані надавати відповіді на запитання, заявлені в палатах. 
Регламенти встановлюють тижневий термін для організації цього виду 
дебатів.  

2. Будь-яка інтерпеляція може бути підставою для внесення проекту 
резолюції, в якій палата висловлює свою позицію. 

 

Республіка 
Словенія 

Стаття 118 Конституції. 

Інтерпеляція щодо діяльності уряду або його окремого члена може бути 
ініційована Національними Зборами не менше ніж десятьма депутатами. 
Якщо після дебатів з приводу інтерпеляції більшість депутатів висловить 

                                                           
7 Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://bit.ly/2vdTRWs  
8 Postavenie a pôsobnosť [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=nrsr/kancelaria/popis  
9 Реалізація контрольних повноважень апаратами парламентів світу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  
http://euinfocenter.rada.gov.ua/documents/Request/73077.html  
10 Запровадження інституту інтерпеляції в Україні як однієї з форм парламентського контролю за діяльністю уряду [Електронний ресурс] — 
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1588/  

https://bit.ly/2vdTRWs
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=nrsr/kancelaria/popis
http://euinfocenter.rada.gov.ua/documents/Request/73077.html
http://www.niss.gov.ua/articles/1588/
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вотум недовіри уряду або окремому міністру, Національні Збори 
відправляють у відставку уряд або відповідного міністра. 

 

Литовська 
Республіка 

Стаття 61 Конституції.  

Член Сейму має право звернутися із запитом до Прем’єр-міністра, 
міністрів, керівників інших державних органів, які утворюються або 
обираються Сеймом. Вони зобов’язані дати усну або письмову відповідь 
на сесії Сейму в порядку, встановленому Сеймом. Під час сесії групою у 
складі не менше ніж 1/5 членів Сейму може бути внесена інтерпеляція 
Прем’єр-міністру або міністру.  

Сейм після обговорення відповіді Прем’єр-міністра або міністра на 
інтерпеляцію може постановити, що відповідь є незадовільною, і 
більшістю половини голосів від загального числа членів Сейму висловити 
недовіру Прем’єр-міністру або міністру. 

 

Словацька 
Республіка 

Стаття 80 Конституції.  

1. Член Парламенту може подати інтерпеляцію до уряду Словацької 
Республіки, члену уряду Словацької Республіки або голові іншого 
центрального органу державної влади стосовно питань, які належать до їх 
юрисдикції. Член Парламенту має отримати відповідь протягом 30 днів.  

2. Відповідь на інтерпеляцію підлягає обговоренню в Національній Раді, 
за наслідками якого може бути висловлений вотум недовіри. 

 

 

Анастасія Паршикова, 
аналітик Європейського інформаційно-дослідницького центру 

aparshykova@radaprogram.org 


