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попереднього психіатричного, наркологічного огляду та 

психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа 

кандидатів у народні депутати України) 
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Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за 

дорученням Голови Верховної Ради України Д. Разумкова розглянув на своєму 

засіданні 5 травня 2020 року проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо проведення добровільного попереднього 

психіатричного, наркологічного огляду та психофізіологічного опитування із 

застосуванням поліграфа кандидатів у народні депутати України) (реєстр. № 2326), 

внесений народним депутатом України О. Качурою. 

За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи даний законопроект 

внесений з метою створення правових основ виборів народних депутатів України із 

дотриманням загальновизнаних світовою спільнотою норм, що суттєво вплине на 

якість відбору кандидатів у народні депутати України та в подальшому підвищить 

ефективність виконання обов’язків народного депутата України. 

Для досягнення поставленої мети у проекті Закону пропонується внести зміни 

до окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів України», 
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зокрема, доповнено перелік документів, що подаються кандидатами у народні 

депутати України до Центральної виборчої комісії, медичним висновком про 

проходження таким кандидатом психіатричного, наркологічного оглядів та 

психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа. 

Під час обговорення членами Комітету було взято до уваги, що Конституцією 

України встановлено вичерпні вимоги та обмеження для кандидатів у народні 

депутати України. Відповідно до статті 76 Основного Закону народним депутатом 

України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 

двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 

п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який 

має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не 

знята у встановленому законом порядку. Статтею 70 Конституції України 

передбачено, що не мають права голосу громадяни, яких визнано судом 

недієздатними. Також було взято до відома Рішення Конституційного Суду України 

від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012, в якому зазначається, що положення частини 

другої статті 32 Основного Закону України передбачають вичерпні підстави 

можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (в тому 

числі й тієї, яка займає посаду, пов’язану з функціями держави або органів 

місцевого самоврядування, та членів її сім’ї), і такою підставою є згода особи. 

Щодо законодавчої ініціативи про доповнення новим пунктом статті 24 Закону 

України «Про статус народного депутата України» щодо щорічного проходження 

народними депутатами України психофізіологічного опитування із застосуванням 

поліграфа, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, було зазначено, що 

законодавство України передбачає можливість використання поліграфа в окремих 

випадках, але лише за згодою особи. Принцип добровільності в даному випадку 

ґрунтується на приписах частини третьої статті 28 Конституції України, яка 

встановлює, що жодна людина без її згоди не може бути піддана медичним, 

науковим чи іншим дослідам. Використання поліграфа якраз підпадає під 

формулювання «інші досліди», оскільки за його допомогою досліджуються основні 

фізіологічні показниками людини, які реєструються поліграфом. 

Враховуючи, що з 01 січня 2020 року набув чинності Виборчий кодекс 

України (№ 396-ІХ від 19 грудня 2019 року), членами Комітету було враховано, що 

розгляд Парламентом законопроекту в частині внесення змін до Закону України 

«Про вибори народних депутатів України» втратив актуальність. 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у висновку від 04 грудня 

2019 року щодо законопроекту дійшов висновку, що він не має впливу на показники 

бюджетів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 23 січня 2020 року до законопроекту відмічає, що за результатами 

розгляду в першому читанні його доцільно відхилити. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань виборів, референдумів та 

інших форм безпосередньої демократії, з’ясувавши позицію народних 

депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, 

Комітет у х в а л и в: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення 

добровільного попереднього психіатричного, наркологічного огляду та 

психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидатів у народні 

депутати України) (реєстр. № 2326), внесений народним депутатом України 

О.Качурою, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України з 

цього питання Заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань виборів, 

референдумів та інших форм безпосередньої демократії, народному депутату 

України А.Загоруйко. 

 

 

 

 

Голова Комітету                А.КЛОЧКО 


