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Верховна Рада України 

1. Галаджий Е. Рекорды Рады: 9 драк и 1 воровство / Елена 

Галаджий // КП в Украине. – 2018. – 28 дек. (№ 193). — С. 4.  Йдеться про 

підсумки роботи дев’ятої сесії Верховної  Ради  України  (ВР України) 

восьмого скликання.  

2. Пукіш-Юнко І. До 40 тисяч зарплати – 35 тисяч 

”депутатських” : з 1 січня ”трудові” у народних обранців знову 

зростуть / Інна Пукіш-Юнко // Високий замок. — 2018. — 14–16 груд. 

(№ 140). — С. 7.  Надано інформацію про розмір заробітньої плати 

народних депутатів України у листопаді 2018 року та зростання окладів 

у грудні 2018 року в зв’язку з ухваленням постанови Верховної Ради 

України (ВР України), згідно з якою оклади народних депутатів  

прив’язали до прожиткового мінімуму. 

Голова Верховної Ради України 

3. Парубій А. Дорогі українці! / Андрій Парубій // Голос 

України. — 2019. — 5 січ. (№ 3). — Електрон. ресурс.  Подано 

привітання Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія Парубія з 

Різдвом Христовим. Наголошено на важливості надання українській 
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церкві Томосу про автокефалію, що є ще одним ”історичним актом 

утвердження Української Незалежності”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312084 

4. Двом мільйонам пенсіонерів перерахують виплати / Прес-

служба апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2019. — 

3 січ. (№ 1). — Електрон. ресурс.  Подано коментар Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Андрія Парубія щодо підсумків 2018 року. 

Андрій Парубій підкреслив, що ”ми втримали державність, незважаючи 

на те, що агресивні атаки Росії стали ще більшими, зокрема, захоплено 

українських моряків у Керченській протоці, продовжили санкційну 

політику проти Росії і на дипломатичному фронті були успішними та 

змогли об’єднати весь вільний світ”. Підбиваючи підсумки законодавчої 

роботи у 2018 році, Голова ВР України назвав її надзвичайно складною і 

водночас дуже продуктивною. Ухвалено низку важливих законів, серед 

яких закони про національну безпеку, про протимінну діяльність, про 

прилеглу зону тощо. Окремо голова парламенту відзначив міжнародну 

діяльність, зокрема ухвалення закону про дипломатичну службу. Поміж 

надважливих історичних рішень Голова ВР України також назвав рішення 

парламенту зі створення помісної православної церкви і повідомив, що на 

запрошення Варфоломія він перебуватиме у Стамбулі під час вручення 

Томосу українському Митрополиту.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/311949 

Законотворчість 

5. Вітер О. Законодавче забезпечення у сфері оборони та 

безпеки: підсумки та перспективи / Ольга Вітер // Голос України. — 

2019. — 5 січ. (№ 3). — Електрон. ресурс.   Подано висновки експертів 

Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) щодо 

ухвалених Верховною Радою України (ВР України) у 2018 році законів ”Про 

особливості державної політики із забезпечення державного 

http://www.golos.com.ua/article/312084
http://www.golos.com.ua/article/311949
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суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 

Донецькій та Луганській областях” і ”Про національну безпеку України”. 

Закон про тимчасово окуповані території дає належне визначення 

ситуації в Криму і Донбасі. На законодавчому рівні визначено російську 

окупацію як міжнародний збройний конфлікт, в якому Росія є державою-

агресором, що здійснює збройну агресію та окупацію частини Донецької 

та Луганської областей. В законі введено в українське правове поле 

поняття ”окупаційна адміністрація Російської Федерації”, а також 

замінено формат антитерористичної операції (АТО) на Операцію 

об’єднаних сил (ООС). На думку фахівців ЦДАКР закон про національну 

безпеку надає необхідний імпульс для розвитку системи управління 

Збройними силами України (ЗСУ) відповідно до стандартів НАТО та 

реальних умов перманентної війни, а також зміцнює підвалини 

демократично-цивільного контролю над органами безпеки та ЗСУ.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312047 

6. Карпюк Г. Новий ”фланг” колективної безепеки – 

український / Геннадій Карпюк // Народна армія. — 2018. — 27 груд. 

(№ 52). — С. 10-11.   Йдеться про ухвалення Верховною Радою України 

(ВР України) 18 грудня 2018 року за основу законопроекту ”Про внесення 

змін до деяких законів України щодо військових стандартів”. Документ 

покликаний через доповнення до Закону ”Про оборону України” ввести 

нові терміни: ”військова стандартизація”, ”військовий стандарт”, 

”стандарт НАТО” та ”стандарт у сфері оборони держави - члена 

НАТО”. Він надає Міністерству оборони повноваження із забезпечення 

нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та 

визначення органу військової стандартизації, основна функція якого 

полягатиме в розробленні, ухваленні, скасуванні, відновленні дії, 

розповсюдженні та застосуванні військових стандартів, зокрема тих, що 

прийматимуть на основі стандартів НАТО.  Текст: 

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf 

http://www.golos.com.ua/article/312047
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5584-%2827-12-2018%29.pdf
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7. Менделєєв Д. ОПК-2019: п’ять життєво важливих змін 

/ Дмитро Менделєєв // Дзеркало тижня. — 2018. — 28 груд. – 11 січ. 

(№ 50). — С. 3.  Йдеться про ситуацію навколо розгляду у Верховній Раді 

України законопроекту ”Про створення та виробництво озброєння, 

військової і спеціальної техніки”.  Текст: https://dt.ua/internal/sbu-2019-5-

zhittyevo-vazhlivih-zmin-298183_.html 

8. У Раді кажуть про завершення розгляду поправок до 

Виборчого кодексу // Юридичний вісник України. — 2018. — 

14-20 груд. (№ 50). — С. 3.  Подано інформацію, що робоча група 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) з правової політики та 

правосуддя планує завершити розгляд поправок до проекту нового 

Виборчого кодексу. За словами керівника і голови підкомітету з питань 

виборів і референдумів Олександра Черненко, після завершення розгляду 

поправок робочою групою має відбутися засідання комітету, на якому 

розглянуть проект Виборчого кодексу в цілому.  

9. Унікальний шанс для найуспішнішої реформи // Урядовий 

кур’єр. — 2018. — 29 груд. (№ 246). — С. 1.  Надано інформацію про 

інтерв’ю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана агентству 

Інтерфакс-Україна. Глава уряду назвав реформу децентралізації однією з 

найуспішніших реформ та висловив впевненість, що Україна може за 

найближчі п’ять років сформувати нову модель територіального устрою, 

яка базуватиметься на силі об’єднаних громад. Прем’єр-міністр закликав 

Верховну Раду України (ВР України) ухвалити зміни до Конституції 

України щодо місцевого самоврядування, що стане ”гарантом 

незворотності децентралізації”. ”Ця Верховна Рада зробила для 

місцевого самоврядування й децентралізації більше, ніж усі скликання за 

часів незалежності. Тут є здорове ядро людей, які розуміють, що таке 

місцеве самоврядування”, – наголосив Володимир Гройсман.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/unikalnij-shans-dlya-najuspishnishoyi-reformi/ 

https://dt.ua/internal/sbu-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-298183_.html
https://dt.ua/internal/sbu-2019-5-zhittyevo-vazhlivih-zmin-298183_.html
https://ukurier.gov.ua/uk/news/unikalnij-shans-dlya-najuspishnishoyi-reformi/
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Парламентські комітети та фракції 

10. Кучерява О. Створили ОСББ? ЖЕК має передати 

документацію на будинок  / Олександра Кучерява // Голос України. — 

2019. — 10 січ. (№ 5). — Електрон. ресурс.  Надано інформацію про 

діяльність комітетів Верховної Ради України (ВР України). Комітет з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує 

парламенту прийняти за основу законопроект щодо встановлення 

відповідальності за порушення строку передачі документації на 

багатоквартирний будинок, в якому створено об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку (ОСББ). Надано інформацію про 

законотворчу роботу Комітету з питань інформатизації та зв’язку 

упродовж дев’ятої сесії ВР України восьмого скликання. Зазначено, що 

законотворча діяльність народних депутатів України – членів комітету 

була спрямована на правове врегулювання переважно у сфері електронних 

довірчих послуг, електронних комунікацій, кібербезпеки, користування 

радіочастотним ресурсом, надання телекомунікаційних послуг тощо.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/312191 

11. Розв’язати проблему моніторингу, звітності та верифікації 

парникових газів / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2019. — 3 січ. (№ 1). — Електрон. ресурс.  Йдеться про 

засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, на якому розглянуто законопроект про 

засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів  

(№ 9253). Під час обговорення зазначено низку недоліків законопроекту, 

зокрема, неузгодженість із базовим законодавством у сфері охорони 

атмосферного повітря. Міністр екології та природних ресурсів Остап 

Семерак наголосив на важливості законопроекту, зокрема, зазначив, що 

він створює передумови для запровадження системи торгівлі квотами 

парникових газів. За результатами обговорення вирішено рекомендувати 

http://www.golos.com.ua/article/312191
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парламенту прийняти законопроект за основу.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/311955 

12. Формували законодавчу базу та співпрацювали з 

парламентами іноземних держав / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2019. — 9 січ. (№ 4). — Електрон. ресурс.  

Надано інформацію про законотворчу роботу у 2018 році Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) у закордонних справах. Зокрема 

зазначено, що одними з основних напрямів законопроектної роботи членів 

комітету були надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів та 

забезпечення ефективного функціонування Міністерства закордонних 

справ (МЗС). Також у центрі уваги комітету постійно перебували 

питання ескалації ворожих дій Російської Федерації (РФ) проти України, 

порушення Росією чинних міжнародно-правових актів, як 

багатосторонніх, так і двосторонніх, політичні репресії проти громадян 

України. Комітет тримав на контролі й питання енергетичної безпеки 

України та проблему україно-польських відносин. Загалом за 2018 рік 

проведено більш як сім десятків зустрічей керівництва комітету з 

іноземними парламентськими делегаціями, послами, представниками 

різних зарубіжних інституцій.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312104 

13. Шевченко А. Стипендію і премію Верховної Ради 

призначатимуть відкрито і прозоро / Анна Шевченко // Голос України. 

— 2019. — 5 січ. (№ 3). — Електрон. ресурс.   Надано інформацію про 

діяльність комітетів Верховної Ради України (ВР України). Комітет з 

питань науки і освіти виніс на громадське обговорення проекти змін до 

Положень про іменні стипендії та премії ВР України найталановитішим 

молодим ученим. Це рішення ухвалено з метою приведення постанов 

парламенту про встановлення іменних стипендій і премій ВР України у 

відповідність із Законом України ”Про наукову і науково-технічну 

діяльність” та державним стандартом України, а також для підвищення 

http://www.golos.com.ua/article/311955
http://www.golos.com.ua/article/312104
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престижності іменних парламентських стипендій та премій. Голова 

підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів та 

національних меншин України, жертв політичних репресій Комітету ВР 

України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Мустафа Джемілєв повідомив в інтерв’ю ”Укрінформу” про те, 

що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив голові турецького 

МЗС на всіх платформах порушувати питання про вільний прохід суден 

через Керченську протоку і про необхідність повернення Росією 

захоплених українських військових суден. Подано звіт Комітету ВР 

України у закордонних справах про законотворчу роботу протягом 

восьмої та дев’ятої  сесій парламенту восьмого скликання (лютий – 

грудень 2018 року).  Текст: http://www.golos.com.ua/article/312073 

Народні депутати України 

14. Валерий Писаренко: Децентрализация не завершится без 

изменения Конституции Украины  // Харьковские известия. — 2018. 

— 18 дек. (№ 152). — С. 3. Подано коментар народного депутата 

України, голови міжфракційного об’єднання ”За Харків! За 

Слобожанщину!” Валерія Писаренкя щодо реалізації в Україні реформи 

децентралізації влади.  

15. Валерий Писаренко: Специалисты не видят результатов 

медицинской реформы // Харьковские известия. — 2018. — 22 дек. 

(№ 154). — С. 3.  Йдеться про зустріч народного депутата України, 

голови міжфракційного депутатського об’єднання ”За Харків! За 

Слобожанщину!” Валерія Писаренка зі спеціалістами-медиками 

Шевченківського району Харківської області. Політик ознайомився з 

проблемами медичних закладів та пообіцяв допомогти в придбанні 

необхідного медичного обладнання.  

16. Васін А. Артем Вітко: ”Хтось просто переадресовує 

звернення, а ми одразу стаємо на захист людей” / Антон Васін // Зоря 

http://www.golos.com.ua/article/312073


8 
 

Полтавщини. — 2018. — 28 груд. (№ 190/191). — С. 2.  Йдеться про 

відкриття в місті Карлівка (Полтавська область) правової приймальні 

народного депутата України Артема Вітка.  

17. Вікно можливостей для парламенту // Голос України. — 

2019. — 4 січ. (№ 2). — Електрон. ресурс.  Подано коментар керівника 

парламентської фракції ”Народний фронт” Максима Бурбака щодо 

перспектив ухвалення Верховною Радою України (ВР України) Виборчого 

кодексу та закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. 

Зокрема, народний депутат зазначив, що позиція фракції ”Народного 

фронту” полягає в тому, що ринок землі повинен бути відкритим. Також 

необхідно законодавчо закріпити норму, що власником землі може бути 

лише громадянин України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/312003 

18. Власть самоустранилась от решения реальных проблем 

людей и отвлекает внимание придуманными страхами и 

”перемогами” // ДС-экспресс. — 2018. — 19 дек. (№ 51). — С. 10. 

Подано коментар народного депутата України, співголови 

міжфракційного депутатського об’єднання ”Опозиційна платформа  –  

За життя”Юрія Бойка щодо суспільно-політичної та економічної 

ситуації в Україні.  

19. Вогонь миру запалає і там, де йде війна // Голос України. — 

2019. — 5 січ. (№ 3). — Електрон. ресурс.  Йдеться про поїздку 

народного депутата України Оксани Білозір до прифронтових міст, куди 

вона привезла Вифлеємський вогонь. Оксана Білозір відвідала військовий 

шпиталь у Покровську, а також населені пункти  Новогродівку, Курахове, 

Мар’їнку, дала благодійний концерт у Словянську, відвідала спецпідрозділ 

податкової міліції, що входить до складу ООС в Артемівську, 10-ту 

окрему гірсько-штурмову бригаду ”Едельвейс”, інші військові підрозділи.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/312045 

20. Горгола Р. Шлях до значних досягнень починається з 

буденних речей  / Руслана Горг ола // Кременчуцька газета. — 2018. — 

http://www.golos.com.ua/article/312003
http://www.golos.com.ua/article/312045
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20 груд. (№ 51). — С. 6-7.  Йдеться про благодійну діяльність народного 

депутата України Костянтина Жеваго. 

21. 2019 рік буде переломним – це вибори між старим і 

європейською інтеграцією // Голос України. — 2019. — 9 січ. (№ 4). — 

Електрон. ресурс.   Подано матеріали інтерв’ю голови парламентської 

фракції Блоку Петра Порошенка (БПП) Артура Герасимова одному з 

телеканалів. Політик наголосив, що  2019-й буде переломним роком, 

ключовими акцентами в якому будуть президентські та парламентські 

вибори. ”Ключове для країни – зберегти напрям, ту спрямованість влади, 

яка налаштована на європейську інтеграцію, яка налаштована на 

стандарти кращих армій світу, на стандарти кращого життя для 

громадян, а не на популізм чи на єднання з країною, нашим північним 

сусідом, яка здійснює проти нас військову агресію”, – зауважив Артур 

Герасимов. Народний депутат також акцентував увагу на тому, що 

”команда Президента Порошенка чітко і стратегічно налаштована на 

європейську інтеграцію, на інтеграцію з цивілізованими країнами, 

налаштована на все українське і на єднання українського народу”. Артур 

Герасимов підкреслив, що саме завдяки Президенту України Петру 

Порошенку Верховною Радою ухвалено багато системних, стратегічних 

законів, серед яких він особливо відзначив законопроекти про валюту, 

дипломатичну службу та інші.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312101 

22. Двораковська У. Олег Ляшко ініціює перегляд 

держбюджету, щоб збільшити зарплати військовим і медикам / Уляна 

Двораковська // Голос України. — 2019. — 10 січ. (№ 5). — Електрон. 

ресурс.  Йдеться про відвідання народним депутатом України, лідером 

Радикальної партії (РПЛ) Олегом Ляшком Житомирського військового 

госпіталю, де він зустрівся з бійцями, які лікуються в медичному закладі, 

та пообіцяв забезпечити всім армійцям гідний соціальний захист і 

достойні зарплати. Народний депутат також подякував військовим 

http://www.golos.com.ua/article/312101
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медикам за турботу про військових і висловив переконання, що за свою 

роботу лікарі повинні отримувати гідні зарплати. Лідер Радикальної 

партії розповів про власний мирний план і наголосив, що сильна економіка і 

сильна армія – ключі до відновлення миру і повернення окупованих 

територій.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/312186 

23. Джемілєв М. Мустафа Джемілєв: Наша мета – створення 

платформи для повернення Криму на базі Будапештського 

меморандуму / Мустафа Джемілєв ; бесіду вела Ольга Будник 

// Урядовий кур’єр. — 2019. — 3 січ. (№ 1). — С. 1, 3.  Подано матеріали 

бесіди з народним депутатом України, уповноваженим Президента 

України у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим 

про проблеми повернення Криму до складу України. Зокрема, народний 

депутат прокоментував ухвалені Організацією Об’єднаних Націй (ООН) 

резолюції про демілітаризацію Криму та про порушення прав людини на 

анексованому півострові. Мустафа Джемілєв також розповів про свій 

візит до Туреччини, де провів низку зустрічей в парламенті та 

Міністерстві закордонних справ. Обговорено широке коло питань щодо 

підтримки Туреччиною України в протистоянні російській агресії, 

зокрема, у вирішенні проблем вільного судноплавства в Керченській 

протоці та звільнення полонених українських моряків. Мустафа Джемілєв 

акцентував увагу на великому значенні надання українській церкві Томосу 

про автокефалію, що, на його думку, є ”найпотужнішим ударом на 

даному етапі по Росії”.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mustafa-

dzhemilyev-nasha-meta-stvorennya-platformi/ 

24. Евгений Мураев: ”Мы сражаемся за свое, за наше. За 

Родину. Поэтому да, я иду в президенты” // ДС-экспресс. — 2018. — 

26 дек. (№ 52). — С. 8.  Йдеться про наміри народного депутата України, 

лідера партії ”Наші” Євгена Мураєва брати участь у виборах 

Президента України.  

http://www.golos.com.ua/article/312186
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mustafa-dzhemilyev-nasha-meta-stvorennya-platformi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/mustafa-dzhemilyev-nasha-meta-stvorennya-platformi/
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25. Єленський В. Більше – не УПЦ МП / Віктор Єленський, 

Максим Васін // Експрес. — 2018. — 27 груд. – 3 січ. (№ 52). — С. 8.  

Подано матеріали бесіди з народним депутатом України Віктором 

Єленським та виконавчим директором громадянської організації 

Інституту релігійної свободи Максимом Васіним про ухвалений Верховною 

Радою України законопроект № 5309 ”Про внесення змін до Закону 

України ”Про свободу совісті та релігійні організації” щодо назви 

релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) 

релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої 

знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, 

що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово 

окупувала частину території України”. Зазначено, що згідно з цим 

законом Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ 

МП) повинна буде змінити свою назву і називатися ””Російська 

Православна Церква в Україні”.  

26. Капсамун І. ”Вороги” Президента Порошенка і один 

великий друг … / Іван Капсамун // День. — 2019. — 9 січ. (№ 1). —      

С. 4-5. Подано інформацію про початок президентської виборчої кампанії. 

Розглянуто перспективи участі у виборах чинного Президента України 

Петра Порошенка та лідера ВО ”Батьківщина” Юлії Тимошенко. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/vorogy-prezydenta-poroshenka-i-odyn-

velykyy-drug 

27. Кіхно Л. Мрії мають неодмінно здійснюватися / Леся Кіхно 

// Голос України. — 2019. — 4 січ. (№ 2). — Електрон. ресурс.  Йдеться 

про екскурсію школярів зі шкіл Грушівської громади до Верховної Ради 

України (ВР України), яку організував народний депутат від фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) Сергій Рибалка. Школярі 

ознайомились з роботою вищого законодавчого органу держави та 

дізналися про найяскравіші сторінки історії українського 

парламентаризму.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/312001 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/vorogy-prezydenta-poroshenka-i-odyn-velykyy-drug
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/vorogy-prezydenta-poroshenka-i-odyn-velykyy-drug
http://www.golos.com.ua/article/312001
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28. Кучерява О. Пріоритет на 2019 рік – легальні робочі місця 

/ Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 10 січ. (№ 5). — 

Електрон. ресурс.  Йдеться про допис на своїй сторінці у Фейсбуці 

народного депутата України від фракції ”Блок Петра Порошенка” (БПП) 

Андрія Вадатурського щодо підсумків роботи за 2018 рік та планів на 

наступний рік. Народний депутат відзначив низку ухвалених парламентом 

законопроектів, до розробки яких він долучився, а також розповів про 

роботу на своєму виборчому окрузі. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312198 

29. Ляшко О.  В Новый год – с надеждой и верой! / Олег Ляшко 

// КП в Украине. — 2018. — 28 дек. (№ 193). — С. 3.  Наведено 

привітання з Новим роком народного депутата України, лідера 

Радикальної партії Олега Ляшка.  

30. Ляшко О. ”Пою жене песни, порой по утрам мы танцуем” 

/ Олег Ляшко ; беседу вел Александр Корчинский // Сегодня. — 2019. 

— 3 янв. (№ 1). — С. 6.  Подано матеріали бесіди з народним депутатом 

України, лідером Радикальної партії Олегом Ляшком з нагоди новорічних 

свят. 

31. Ляшко – харківським студентам: зроблю все, щоб ви 

бачили перспективи в рідній країні // Харьковский курьер. — 2018. — 

27 дек. (№ 103). — С. 1.  Йдеться про робочу поїздку народного депутата 

України, лідера Радикальної партії Олега Ляшка на Харківщину. В ході 

поїздки народний депутат зустрівся зі студентами харківських вищих 

навчальних закладів та зазначив, що молодь повинна залишатись в 

Україні, а не шукати заробітків за кордоном. А для цього необхідні високі 

зарплати, доступне житло та впевненість у завтрашньому дні. 

 

32. Медуниця Ю. У своїй хаті – нарешті своя віра! / Юрій 

Медуниця // Урядовий кур’єр. — 2019. — 9 січ. (№ 4). — С. 2. Подано 

різдвяне привітання Президента України Петра Порошенка,  з яким він 

http://www.golos.com.ua/article/312198
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звернувся до вірян після звершення святкової Різдвяної Літургії в Софії 

Київській. Глава держави зазначив, що ”цього року Різдво для нас 

особливо велике й урочисте”, адже Україна отримала Томос про 

автокефалію Православної церкви України. Петро Порошенко назвав 

Томос однією з найголовніших українських реліквій і закликав всі світові 

православні церкви визнавати українську церкву ”як сестру та згадувати 

під іменем ”Святіша Церква України”. Президент України наголосив, що 

створення автокефальної Православної церкви України – запорука нашої 

незалежності та основа основ нашої духовної свободи. ”Ми розірвали 

останні пута, які прив’язували нас до Москви з її фантазіями про Україну 

як канонічну територію Російської православної церкви. Цього немає і 

вже не буде”, – особливо підкреслив глава держави. Митрополит 

Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України 

Епіфаній закликав усіх православних християн України об’єднуватися 

навколо Київського престолу в єдиній помісній церкві. Він зазначив, що 

”двері нашої єдиної помісної православної церкви відчинені для всіх, хто 

бажає разом в ній служити Богові та її народові”, та закликав до 

”подолання ворожнечі та за примноження любові”. Наведено коментар 

народного депутата України, лідера кримськотатарського народу 

Мустафи Джемілєва, який вважає, що отримання помісною 

Православною церквою України Томоса Вселенського патріархату про 

канонічну автокефалію стало ”актом, що зміцнює незалежність 

України”. ”Розірвано пута, які були нав’язані Україні Російською імперією 

понад 400 років тому. Минуть століття, але цей день і подія й тоді буде в 

підручниках. Це величезна перемога й плід зусиль дуже багатьох людей”, – 

наголосив народний депутат.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-

svoyij-hati-nareshti-svoya-vira/ 

33. Оппозиционный блок определил кандидата в президенты. 

Им стал Александр Вилкул // Вісті Придніпров’я. — 2018. — 20 груд. 

(№ 97). — С. 4.  Йдеться про рішення з’їзду партії ”Опозиційний блок” 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-svoyij-hati-nareshti-svoya-vira/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-svoyij-hati-nareshti-svoya-vira/
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щодо висунення народного депутата України Олександра Вілкула 

кандидатом у Президенти України на виборах 2019 року.  

34. Передали тисячі гектарів ОТГ // Голос України. — 2019. — 

3 січ. (№ 1). — Електрон. ресурс.  Йдеться про участь народного 

депутата України Максима Бурбака в церемонії передачі земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність п’яти об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Народний депутата зазначив, що ”всі створені об’єднані громади 

отримали землі, і це додатковий ресурс для наповнення місцевих 

бюджетів”, а також наголосив, що ”Народний фронт” найбільше 

підтримував і підтримуватиме реформу з децентралізації влади в Україні.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/311913 

35. Писаренко В. Валерий Писаренко: 2018 год был 

плодотворным // Харьковские известия. — 2018. — 27 дек. (№ 155/156). 

— С. 5.  Подано матеріали бесіди з народним депутатом України, 

головою міжфракційного об’єднання ”За Харків! За Слобожанщину” 

Валерієм Писаренком про підсумки роботи за 2018 рік.  

36. Привітали кращих легкоатлетів Кіровоградщини // Голос 

України. — 2019. — 3 січ. (№ 1). — Електрон. ресурс.  Йдеться про 

участь народного депутата від фракції ”Народний фронт” Олександра 

Горбунова у церемонії нагородження кращих легкоатлетів 

Кіровоградської області 2018 року. Відзначено ветеранів легкої атлетики 

та волонтерів і вручено подяки директорам кропивницьких спортивних 

шкіл, в яких розвиваються відділення легкої атлетики, і спортивним 

журналістам за співпрацю та сприяння розвитку легкої атлетики в 

області.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/311914 

37. Саакашвілі піддав Юлю нищівній критиці // Місто 

(Вінниця). — 2018. — 19 груд. (№ 48). — С. 28.  Йдеться про програму 

”Джокери” на телеканалі ZIK, ведучий якої екс-президент Грузії Міхеіл 

http://www.golos.com.ua/article/311913
http://www.golos.com.ua/article/311914
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Саакашвілі висловив низку критичних зауважень на адресу лідера ВО 

”Батьківщина” Юлії Тимошенко.  

38. Севчук Т. Із Дубневича хочуть зняти депутатську 

недоторканість / Тарас Севчук // Газета по-українськи. — 2019. — 

9 січ. (№ 2). — С. 7.  Йдеться про ситуацію навколо розслідування кількох 

кримінальних справ, порушених проти народних депутатів України 

Богдана Дубневича та Ярослава Дубневича. Зазначено, що Генеральна 

прокуратура отримала від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

(САП) подання на зняття депутатської недоторканності з народного 

депутата Ярослава Дубневича від фракції ”Блок Петра Порошенка”.  

Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_iz-dubnevicha-hochut-

znyati-deputatsku-nedotorkannist/878752  

39. Співаковський О. Покарання за цькування / Олександр 

Співаковський // Експрес. — 2018. — 27 груд. – 3 січ. (№ 52). — С. 9. 

Подано матеріали бесіди з народним депутатом України, першим 

заступником голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань науки і освіти Олександром Співаковським про відповідальність за 

булінг (цькування) в навчальних закладах відповідно до ухваленого 

парламентом закону.  

40. Створили свято для особливих дітей // Голос України. — 

2019. — 3 січ. (№ 1). — Електрон. ресурс.  Йдеться про новорічне свято 

для дітей з багатодітних сімей та сімей учасників АТО, організоване у 

Василькові за сприяння народного депутата України від фракції ”Блок 

Петра Порошенка” (БПП) Ігоря Кононенка та Васильківської місцевої 

організації партії ”Солідарність”. Ігор Кононенко також відвідав 

Гребінківську гімназію та взяв участь у відкритті інклюзивно-ресурсного 

центру в Обухові. Народний депутат зазначив, що в центрі створено всі 

умови для навчання та виховання дітей з особливими потребами, та 

повідомив, що заплановано відкриття ще мінімум десяти інклюзивно-

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_iz-dubnevicha-hochut-znyati-deputatsku-nedotorkannist/878752
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_iz-dubnevicha-hochut-znyati-deputatsku-nedotorkannist/878752
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ресурсних центрів на Київщині.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/311912 

41. Стражник Л. Чи можна виїхати на вівчарстві? / Людмила 

Стражник // Голос України. — 2019. — 9 січ. (№ 4). — Електрон. 

ресурс.  Йдеться про проведений в Печеніжині Коломийського району 

семінар з питань тваринництва як пріоритетного напряму розвитку 

гірських об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Висвітлено досвід 

роботи успішної овечої ферми Василя Стефурака та наголошено на 

необхідності створення Карпатського центру відродження вівчарства. 

Народний депутат України Юрій Соловей, який узяв участь у заході, 

високо оцінив ініціативу створення такої ферми в Печеніжинській ОТГ 

та зазначив, що робота в цьому напрямі може дати територіальній 

громаді найближчим часом значний економічний ефект. ”Переконаний, 

що вівчарство отримає нове дихання та стане однією із ключових галузей 

регіону. Приємно, що такі пілотні проекти знову починають з’являтись 

на Гуцульщині”, – наголосив народний депутат. Учасники семінару також 

обговорили інші важливі напрями розвитку територій, зокрема, питання 

створення сільськогосподарських кооперативів та особливості 

інвестиційної політики в регіоні.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312103 

42. У тестовому режимі запрацював ”Електронний суд” 

// Голос України. — 2019. — 5 січ. (№ 3). — Електрон. ресурс.  Подано 

коментар заступника голови Комітету Верховної Ради України 

(ВР України) з питань правової політики та правосуддя Сергія Алєксєєва 

щодо проблеми запровадження ”Електронного суду”, який є технічною 

складовою судової реформи. Народний депутат наголосив, що це 

”дозволить спростити звернення до судів, бо за допомогою особистого 

кабінету позивач може не тільки подавати заяву до суду, а й сплачувати 

судовий збір, надсилати та отримувати необхідні документи, 

відслідковувати стан розгляду справи та дати засідань”. Зазначено, що в 

http://www.golos.com.ua/article/311912
http://www.golos.com.ua/article/312103
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2018 році система в тестовому режимі вже запрацювала у вісімнадцяти 

судах України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/312075 

43. Чорна С. Томос у Софії Київській! Такі історичні події 

мають Боже благословення / Світлана Чорна // Голос України. — 2019. 

— 9 січ. (№ 4). — Електрон. ресурс.  Йдеться про підписання у храмі 

Георгія Побідоносця в Стамбулі Вселенським Патріархом Варфоломієм I 

Томосу про автокефалію Української православної церкви. Наведено 

коментар Голови Верховної Ради України (ВР України) Андрія Парубія, 

який разом з Президентом України Петром Порошенком, першим віце-

прем’єр-міністром Степаном Кубівим та іншими офіційними особами 

взяв участь у церемонії підписання грамоти про церковну незалежність 

та її передачу українцям ”для вічного підтвердження і представлення”. 

Зокрема, Андрій Парубій наголосив, що українці, виборюючи державну 

незалежність, ”завжди ставили гасла Незалежності Української 

Держави поруч із гаслами Незалежності Української Православної 

Церкви”. Подяку Варфоломію та ієрархам помісних церков за підтримку 

ідеї автокефалії української церкви висловили Президент України Петро 

Порошенко та митрополит Епіфаній. Наведено коментарі з приводу 

отримання Томосу народних депутатів України Ірини Луценко, Рефата 

Чубарова, Максима Бурбака та Оксани Юринець.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/312145 

44. Чотири роки роботи ВР: хто з мажоритарників виконав 

найбільше обіцянок // Нове місто (Вінницька обл.). — 2018. — 13 груд. 

(№ 51). — С. 6.  Подано список із десяти народних депутатів-

мажоритарників, які за чотири роки роботи Верховної Ради України 8-го 

скликання виконали найбільше передвиборчих обіцянок. Зазначено, що 

перші три місця в рейтингу посіли народні депутати Микола Кучер, 

Руслан Демчак та Дмитро Лубінець.  

45. Чумак В. Один в поле не воин / Виктор Чумак // Аргументы 

и факты в Украине. — 2019. — 26 дек. - 15 янв. — С. 4.  Подано 

http://www.golos.com.ua/article/312075
http://www.golos.com.ua/article/312145
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матеріали бесіди з народним депутатом України Віктором Чумаком про 

перспективи участі кандидатів від опозиційних політичних сил у виборах 

Президента України 2019 року.  Текст: 

http://www.aif.ua/politic/ukraine/viktor_chumak_odin_v_pole_ne_voin 

46. Юлия Тимошенко: Мы готовы противостоять любым 

нарушениям на выборах // Харьковский курьер. — 2018. — 27 дек. 

(№ 103). — С. 8.  Подано коментар лідера ВО ”Батьківщина” Юлії 

Тимошенко щодо результатів виборів в об’єднаних територіальних 

громадах (ОТГ).  

47. Юрій Бойко: ”Україна стала найкорумпованішою країною 

Європи – це і є ключовий показник ”чесності” влади” // Думка.com 

(Кременчук). — 2018. — № 12 (груд.). — С. 3. Подано коментар 

народного депутата України, співголови міжфракційного депутатського 

об’єднання ”Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка з приводу 

висновків міжнародних експертів, які назвали Україну найкорумпованішою 

державою Європи.  

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів 

влади Національної бібліотеки України імені  Ярослава Мудрого  

11 січня 2019 р. 

Відповідальний за випуск :    Л. В. Груніна 
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