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Статья посвящена исследованию теоретико-правовых основ сове-
ршению своих полномочий помощником-консультантом народного 
депутата в Украине, правовому регулированию его деятельности. 
Рассмотрены актуальные изменения, произошедшие в законода-
тельстве, которое определяет административно-правовой ста-
тус помощника-консультанта народного депутата Украины. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі реформаційних 

процесів, що відбуваються в українському суспільстві, актуаль-
ним залишається питання вдосконалення функціонування органів 
державного апарату, кадрового добору осіб, які здійснюють дія-
льність щодо управління державними справами та допоміжного 
персоналу таких осіб. Форма представницької демократії відіграє 
суттєве значення у створенні механізму взаємодії між законодав-
чою, виконавчою та судовою владою. Тому питання вдоскона-
лення та чіткого визначення статусу помічника народного депу-
тата потребує детального дослідження.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. В су-
часній українській доктрині знаходять своє відображення наукові 
праці, які стосуються або переважно правового режиму держав-
ної служби, або правового статусу народного депутата України. 
Окремим аспектам досліджуваної теми приділялась увага у пра-
цях Ю. І. Лебедіна, І. П. Лаврінчук, Р. Сергєєва. Проте комплекс-
ний підхід до наукових доробок стосовно посади помічника-
консультанта народного депутата та його правового статусу на-
разі відсутній. Недостатнє теоретичне розроблення предмету до-
слідження, внесення змін до чинного законодавства, що визначає 
адміністративно-правовий статус помічника-консультанта, зумо-
вили необхідність і доцільність проведення даного дослідження. 

Постановка завдання. Метою даної статтіє розкриття уяв-
лення про місце посади помічника-консультанта народного депу-
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тата в системі Апарату Верховної Ради України, аналіз правового 
статусу особи, яка її може обіймати. Завданнями дослідження, 
зумовленими метою, є історична періодизація становлення та ви-
окремлення посади помічника-консультанта народного депутата; 
аналіз стану сучасного законодавства стосовно адміністративно-
правового статусу осіб, які можуть бути помічниками-консуль-
тантами народного депутата, роль і значення даної посади в сис-
темі державного органу законодавчої влади. 

Викладення основного матеріалу. Досліджуючи історичний 
генезис такої посади, як «помічник-консультант народного депу-
тата», слід звернутись до першої редакції Закону України «Про 
статус народного депутата України» № 2790-ХІІ від 17.11.1992 р. 
(далі – Закон) [1], в якому статтею 35 передбачалось право на-
родного депутата мати референтів-консультантів. Такі референ-
ти-консультанти могли перебувати у штаті підприємств, установ, 
організацій або зараховуватись за заявою депутата до штату міс-
цевої Ради народних депутатів. Підбір референтів-консультантів і 
організація їх роботи здійснювались особисто народним депута-
том. 

У липні 1995 року стаття 35 Закону зазнає змін, які стосують-
ся кількісних обмежень («депутат може мати до 10 референтів-
консультантів») і розширюють зміст регулятивної норми («депу-
тат може також мати референтів-консультантів, які допомагають 
йому на громадських засадах»).  

У вересні 1995 року, відповідно до внесених до Закону змін, 
посада «референта-консультанта» трансформується у посаду 
«помічник-консультант народного депутата України», яка й існує 
до сьогодні.  

Відтак помічники-консультанти можуть перебувати у штаті 
державних підприємств, установ, організацій або зараховуються 
за заявою депутата до штату виконавчого комітету органу місце-
вого самоврядування, а у містах Києві та Севастополі – до секре-
таріатів міських рад. Їх правовий статус і умови діяльності ви-
значаються Положенням про помічника-консультанта народного 
депутата України, що затверджене Верховною Радою України 
(далі – Положення) [2]. 

У 2001 році інститут помічників-консультантів народного де-
путата знову зазнає певних коректив. Так, відповідно до статті 34 
Закону народний депутат вже може мати до 15 помічників-
консультантів, але до осіб, які ними можуть бути, Законом уже 
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окреслюється певне коло вимог: наявність громадянства України; 
наявність середньої спеціальної чи вищої освіти; вільне володін-
ня державною мовою; відносини помічника-консультанта і на-
родного депутата регулюються строковим трудовим договором на 
постійній основі чи за сумісництвом або на громадських засадах. 

При цьому помічники-консультанти за заявою народного де-
путата прикріплюються для кадрового та фінансового обслугову-
вання до виконавчих комітетів відповідного органу місцевого 
самоврядування, а у містах Києві та Севастополі – до секретаріа-
тів міських рад. Ця ж редакція Закону вперше закріплює у части-
ні третій статті 34, що помічники-консультанти народного депу-
тата, які працюють у місті Києві (але не більше двох осіб), 
прикріплюються для кадрового та фінансового обслуговування 
до Апарату Верховної Ради України.  

Слід також зазначити, що з 2001 року на чотирьох помічників-
консультантів народного депутата поширювалась дія Закону 
України «Про державну службу» [3], їм присвоювався не вище, 
ніж 7 ранг державного службовця четвертої категорії. А за зміс-
том статті 6 Закону України «Про державну службу» редакції 
2011 року посада помічника-консультанта народного депутата 
України належала до підгруп IV і V-1 класифікації посад держа-
вної служби [4]. 

З липня 2002 року згідно змін до Закону можлива кількість 
помічників-консультантів збільшена з 15 до 31, тобто більше, ніж 
вдвічі. З одного боку, виникає певний сумнів щодо доцільності 
такого збільшення чисельного складу помічників. Проте поси-
лення компетентного рівня діяльності законодавчої гілки влади 
викликає потребу залучення фахівців різних сфер знань, якими 
народний депутат не завжди може володіти в повному обсязі для 
реалізації своїх повноважень. 

Протягом останніх років норма Закону, яка закріплювала ная-
вність у народного депутата помічників-консультантів, суттєво 
не змінювалась. Істотних змін вона зазнала в 2015 році, що 
пов’язано із набуттям чинності нового Закону України «Про 
державну службу» [5]. Так, було виключено абзац третій частини 
третьої статті 34, який регламентував поширення дії Закону 
України «Про державну службу» на чотирьох помічників-
консультантів. Тобто, відтепер згідно частини третьої статті 3 дія 
Закону України «Про державну службу» не поширюється ні на 
народних депутатів (пункт 7 частини третьої статті 3), ні на помі-
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чників-консультантів народного депутата (пункт 18 частини тре-
тьої статті 3). Але згідно пункту одинадцятого частини другої 
статті 46 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 
р. № 889-VIII до стажу державної служби зараховується в тому 
числі час перебування на посаді помічника-консультанта народ-
ного депутата України [5]. Отже, маємо певну колізійність норм 
законодавства, яка полягає в тому, що дія Закону України «Про 
державну службу» на вказаних осіб не поширюється, але при 
цьому час перебування на посаді помічника-консультанта народ-
ного депутата зараховується до стажу державної служби.  

Також статтею 92 цей закон закріплює, що посада помічника-
консультанта народного депутата України належить до посад па-
тронатної служби. 

На сьогодні правовий статус і умови діяльності помічника-
консультанта народного депутата відповідно до статті 35 Закону 
України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 р. 
№ 2790-ХІІ визначаються цим та іншими законами, а також По-
ложенням [2]. Детально проаналізувавши зміст вказаного вище 
Положення, можна резюмувати таке. 

До осіб, які мають намір займати посаду помічника-консуль-
танта законодавством встановлено ряд вимог та обмежень. Зок-
рема, така особа обов’язково має бути громадянином України, ві-
льно володіти державною мовою та мати середню спеціальну або 
вищу освіту. При цьому слід звернути увагу на деяку невідповід-
ність між нормами чинного законодавства щодо вимог до особи, 
яка може займати посаду помічника-консультанта народного де-
путата, та вимог до особи, яка може бути обраною депутатом. Ві-
дповідно до статті 9 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» депутатом може бути обраний громадянин 
України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має 
право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років 
[6]. Тобто, вимог щодо наявності у такої особи середньої спеціа-
льної або вищої освіти законодавством не встановлено.  

Чинне законодавство України не передбачає конкурсних чи 
кваліфікаційних механізмів підбору помічників-консультантів. 
Зарахування на посаду помічника-консультанта народного депу-
тата України проводиться на підставі письмового подання народ-
ного депутата України Керівнику Апарату Верховної Ради Укра-
їни чи керівнику виконавчого комітету відповідного органу 
місцевого самоврядування або секретаріату міської ради, держа-
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вного підприємства, установи та організації. Такий порядок зара-
хування на посаду помічника-консультанта призводить до того, 
що вказану посаду займають переважно найближчі родичі, зна-
йомі, зацікавлені особи, які не завжди відповідають рівню компе-
тенції щодо займаної посади. 

При цьому на посаді помічника-консультанта народного депу-
тата України не можуть перебувати працівники Апарату Верхов-
ної Ради України та органів виконавчої влади, які перебувають на 
державній службі чи на службі в органах місцевого самовряду-
вання, а також особи, яким заборонено виконання іншої оплачу-
ваної роботи законодавством України.  

За письмовим поданням народного депутата України поміч-
нику-консультанту Апаратом Верховної Ради України видається 
посвідчення помічника-консультанта. Посвідчення мають і ті 
особи, які працюють на підставі трудового договору, і ті, які 
здійснюють свої функції на громадських засадах. На нашу думку, 
істотним аспектом адміністративно-правового забезпечення дія-
льності помічників-консультантів є розмежування юридичної ре-
гламентації адміністративно-правового статусу цих двох катего-
рій помічників-консультантів народного депутата через різний 
підхід до їх прав, обов’язків і повноважень. 

Помічник-консультант народного депутата України має зако-
нодавчо закріплений обсяг прав і обов’язків, які визначають його 
правовийстатус. Так, відповідно до статті 2.1. Положення до прав 
помічника-консультанта належить право: входити та перебува-
ти у приміщеннях Верховної Ради України; доступу в приміщен-
ня центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування; бути присутнім: на пленарних засіданнях 
Верховної Ради України; на засіданнях комітетів або тимчасових 
спеціальних чи тимчасових слідчих комісій; на засіданнях місце-
вих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуван-
ня; безоплатно користуватися інформаційними базами даних, те-
лекомунікаційними мережами Верховної Ради України та органів 
місцевого самоврядування; ознайомлюватись з актами, прийня-
тими Верховною Радою України (крім прийнятих на закритих за-
сіданнях), та інформаційними і довідковими матеріалами; та 
інші [2]. 
До основних обов’язківпомічника-консультанта народного 

депутата України належать: дотримання Конституції України зо-
крема та законодавства в цілому, високої культури спілкування з 
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посадовими особами, працівниками державного і місцевого апа-
рату, громадянами; недопущення дій, що можуть негативно 
впливати на виконання повноважень народного депутата, утри-
муватись від заяв і вчинків, що компрометують народного депу-
тата України; вивчення необхідних народному депутату питань і 
підготовка по них відповідних матеріалів; допомога народному 
депутату України в організації проведення звітів і зустрічей з ви-
борцями, трудовими колективами підприємств, установ, органі-
зацій та у розгляді звернень громадян та вирішенні порушених 
ними питань, розгляді наданих виборцями пропозицій; узагаль-
нення звернень; участь в організації вивчення громадської думки, 
потреб і запитів виборців, вносити пропозиції щодо шляхів їх ви-
рішення; ведення діловодства та забезпечення схоронності доку-
ментів, контроль за своєчасним надходженням відповідей на де-
путатські звернення [2]. 

Отже, на підставі наведеного можна дійти висновку, що пере-
важна більшість обов’язків, покладених на помічника-консуль-
танта законодавством, носить організаційно-технічну направле-
ність і допоміжний характер, що є необхідним при здійсненні 
народним депутатом депутатських повноважень. Проте із змісту 
формально визначених пунктів Положення досить важно уявити 
весь масив конкретних завдань, з якими доводиться мати справу 
окремому помічнику-консультанту при здійсненні своїх функцій 
на даній посаді. Ці функції можуть варіюватись залежно від рівня 
освіченості помічника-консультанта, його компетентності, про-
фесіоналізму, досвіду та визначеному напрямку діяльності. Адже 
і повноваження помічника-консультанта можуть торкатись як 
опрацювання кореспонденції, так і допомоги в законодавчій дія-
льності, формуванні «власної» позиції при роботі з виборцями, 
думки стосовно певного кола питань (тобто носити дискреційний 
характер). 

Крім того, не можна оминути увагою Довідник типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 
службовців, затверджений наказом Нацдержслужби України 
від 13.09.2011 р. № 13 (втратив чинність) [7], який певний час 
містив рекомендовані матеріали щодо типових характеристик 
посад, та сприяв правильному вирішенню питань перерозподі-
лу праці і визначав перелік основних робіт, які притаманні тій 
чи іншій посаді.  
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На думку Р. Сергєєва невирішеним на законодавчому рівні за-
лишається питання щодо того, чи є діяльність помічника-
консультанта народного депутата України управлінською [8, c. 
78]. Адже участь помічника-консультанта при прийнятті рішення 
є обмеженою, в результаті чого остаточне рішення має прийма-
тись лише народним депутатом. 

Якщо ж говорити про Апарат Верховної Ради України, в сис-
темі якого досліджується посада помічника-консультанта, то тут 
необхідно звернутись до змісту Положення про Апарат Верхов-
ної Ради (далі – Положення про Апарат ВР) [9]. За цим Положен-
ням Апарат Верховної Ради України – це постійно діючий орган, 
який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, 
інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-
технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її ор-
ганів і народних депутатів України. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 1678-ІІІ 
від 20.04.2000 р. «Про структуру апарату Верховної Ради Украї-
ни» парламентський апарат складається з окремих структурних 
підрозділів. Одним із них є Управління кадрів Апарату Верховної 
Ради України, який включає Відділ кадрового забезпечення по-
мічників-консультантів народних депутатів України [10]. Проте 
досить складно говорити про посаду помічника-консультанта в 
системі Апарату Верховної Ради України в світлі змін, яких на-
було українське законодавство стосовно державної служби. 

З одного боку зі змісту пункту четвертого частини першої 
статті 2 Закону України «Про державну службу», який набув 
чинності в 2016 р., зрозуміло, що посада – це визначена структу-
рою і штатним розписом первинна структурна одиниця держав-
ного органу з установленими відповідно до законодавства поса-
довими обов’язками. Проте, з іншого боку, дія даного Закону 
України не поширюється на народних депутатів України, а також 
працівників патронатних служб, до яких віднесена посада поміч-
ника-консультанта [5]. 

Паралелі можна провести через узагальнення функціонально-
го призначення цих інститутів: до завдань і функцій Апарату 
Верховної Ради України належать здійснення підготовки матері-
алів або висновків з окремих питань, участь у доопрацюванні чи 
розробці, забезпечення представницьких функцій, встановлення 
та підтримання зв’язків і взаємовідносин через сприяння взаємо-
дії з органами влади та юридичними і фізичними особами, орга-
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нізаційний супровід тощо. Тобто даний орган вирішує допоміжні 
завдання, сприяючи здійсненню основної діяльності органу зако-
нодавчої влади – законодавчої. Схожу мету передбачає і діяль-
ність помічника-консультанта народного депутата – створити 
найсприятливіші умови задля повної та своєчасної реалізації де-
путатських повноважень народними депутатами шляхом вирі-
шення допоміжних завдань. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.Під час до-
слідження даного питання проведено аналіз етапів становлення 
законодавчих норм, які визначають компетенцію помічника-
консультанта народного депутата, зміст його повноважень, фун-
кцій тощо. Актуальним залишається питання розширення тлума-
чення змісту норм законодавства з метою їх конкретизації. Нор-
ми, якими визначається адміністративно-правовий статус 
помічника-консультанта народного депутата, зазнали певних 
змін з набуттям чинності нової редакції Закону України «Про 
державну службу», що зумовлено реформуванням органів держа-
вного управління в Україні. Наявність певних невідповідностей у 
нормативно-правовому регулюванні адміністративно-правового 
статусу помічника-консультанта народного депутата України 
ускладнює реалізацію ним своїх прав та обов’язків. А зміни, яких 
зазнало чинне законодавство, сприяють виникненню нових колізій 
у юридичній регламентації діяльності помічника-консультанта 
народного депутата України.Тому, на нашу думку, існує об’єк-
тивна необхідність доопрацювання окремих положень чинного 
законодавства задля об’єктивного відображення реалій сьогодення. 
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