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Верховна Рада України 

1. Бачинська К. Переграти посередників / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 17 верес. (№ 103). — С. 3. 

Зазначено, що голова парламенту розповів про нові соціологічні 

дослідження щодо довіри до парламенту. За інформацією Дмитра 

Разумкова, рівень довіри до Верховної Ради з 4 %, які мала минула каденція 

парламенту, зріс до 39 % за два тижні роботи нинішнього скликання. За 

результатами дослідження також з’ясовано, що в Українi позитивно 

сприймають зміни в роботі Верховної Ради. Зокрема, за словами         Д. 

Разумкова, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради України 

підтримують 92 % опитаних громадян, надання народу права 

законодавчої ініціативи —      77 %, дострокове припинення повноважень 

депутатів за прогули і кнопкодавство підтримують 95 %, а 

запровадження пропорційної системи виборів підтримують 66 % 

опитаних. Загалом за два тижні роботи було проведено дев’ять 

пленарних засідань, на яких розглянуто 110 законодавчих ініціатив. 

Зокрема, прийнято в цілому дев’ять законів, а 44 законопроекти ухвалено 
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в першому читанні за основу. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3507/180/137338/ 

2. Булгаров А. Монобільшість на марші / Андрій Булгаров // 

День. — 2019. — 17 верес. (№ 168). — С. 4, 5. Розглянуто законотворчу 

діяльність Верховної Ради України. Особливу увагу акцентовано на 

дисципліні серед народних депутатів від партії ”Слуга народу”. 

Зазначено, що в більшості законопроекти приймаються швидко, але часом 

народні депутати не знають, за який законопроект проголосували. 

Голосування відбувається з порушенням регламенту, законопроекти 

надходять безсистемно, відбувається ігнорування претензій від частини 

народних депутатів стосовно доопрацювання документа. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/monobilshist-na-marshi 

3. В яких комітетах Верховної ради працюватимуть народні 

депутати від Полтавщини // Полтавська думка. — 2019. — 5 верес.       

(№ 36). — С. 13. Наведено дані про обрання вісьмома депутатами-

мажоритарниками від Полтавщини комітетів Верховної Ради, в яких 

вони працюватимуть. Так, нардепи від Полтави Дмитро Нальотов та 

Андрій Боблях (округи № 144, № 145 — обидва від ”Слуги народу”) увійшли 

до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. 

Анастасія Ляшенко (округ № 148) працюватиме у Комітеті з питань 

фінансів, податкової та митної політики. Костянтин Касай (округ         

№ 149) став членом Комітету з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 

областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, 

національних меншин і міжнаціональних відносин. Олексій Мовчан (округ 

№ 150) від ”Слуги народу” став членом Комітету з питань економічного 

розвитку. Максим Березін (округ № 151) увійшов до складу Комітету з 

питань національної безпеки, оборони та розвідки. Текст: 

https://poltava.to/news/52416/ 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3507/180/137338/
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/monobilshist-na-marshi
https://poltava.to/news/52416/
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4. Ветрова И. В Украину вернулись из России 35 заложников / 

Ирина Ветрова // Факты и комментарии. — 2019. — 12 – 18 сент.       

(№ 35). — С. 2. Проінформовано, що 7 вересня відбувся масштабний обмін 

полоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулись   

35 бранців Кремля: 11 політв’язнів (Роман Сущенко, Олег Сєнцов, 

Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, 

Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов) 

та 24 війсковополонені моряки. Зазначено, що українців зустрічав 

Президент Володимир Зеленський. Він заявив, що обміни будуть 

продовжені, адже в Росії та анексованому Криму залишається              

113 полонених співвітчизників. Уповноважений з прав людини Людмила 

Денісова зазначила, що за рішенням Кабміну кожен з тих, хто повернувся 

на Україну отримає по 100 тис. гривень, а чотирьом кримчанам – Олегу 

Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову 

держава купить житло в Києві. 

5. Вишневский Ю. ”Голос” на паузе. Почему Вакарчуку 

нужен провал правительства ”Слуги народа” / Юрий Вишневский // 

Деловая столица. — 2019. — 16 сент. (№ 37). — С. 4. Йдеться про 

можливу співпрацю партії ”Голос” на чолі з її лідером Святославом 

Вакарчуком з партією ”Слуга народу” у Верховній Раді України. 

6. Вишневский Ю. Что группа ”За майбутнє” выторгует за 

свою лояльность / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. — 

16 сент. (№ 37). — С. 7. У контексті створеної у Верховній Раді України 

депутатської групи ”За майбутнє” розглянуто кандитатури народних 

депутатів, які до неї входять. Акцентовано увагу, що до групи входять 

досвідчені політики, які, можливо, об’єдналися під керівництвом олігарха 

Ігоря Коломойського. 

7. Галаджий Е. У ”слуг” свои традиции / Елена Галаджий // 

КП в Украине. — 2019. — 12 - 19 сент. (№ 139). — С. 2. Надано 

інформацію, як змінилися політичні традиції в українському парламенті 
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після його масштабного перезавантаження. Йдеться також про нові 

правила гри, що задає у роботі Верховної Ради України 9-го скликання 

пропрезидентська фракція політичної партії ”Слуга народу”, яка 

представляє монопарламентську більшість. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/12/ 

8. Горбунова О. Достроково припинено повноваження всього 

складу Центрвиборчкому / Олена Горбунова // Голос України. — 2019. 

— 14 верес. (№ 175). — С. 1, 2. Йдеться про те, що 13 вересня цього року 

під час ранкового засідання Верховна Рада України підтримала подання 

Президента України Володимира Зеленського і дала згоду на дострокове 

припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії. За 

відповідне рішення проголосував 341 народний депутат. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321629 

9. Джунгарова Я. Старт нового політичного сезону: дуже 

швидке перезавантаження. Що далі? / Яна Джунгарова // Вечірні вісті. 

— 2019. — 2 – 8 верес. (№ 31). — С. 1 – 2. Зазначено, що в результаті 

позачергових виборів парламент дев’ятого скликання оновився на 80 %. 

Вперше в історії одна партія, а саме ”Слуга народу”, змогла сформувати 

монобільшість. Нині в парламенті сформовано п’ять фракцій та одну 

депутатську групу. Указано, що фракції ”ЄС” за ”Опозиційна платформа 

– За життя” оголосили про те, що переходять в опозицію. Натомість 

”Батьківщина” хоч і не працює в коаліції, та в опозицію не йде. Вказано, 

що лідер партії ”Батьківщини” Юлія Тимошенко запевнила, що усі 

ініціативи нової влади її фракція розглядатиме через призму інтересів 

простих людей. Депутати ”Батьківщини” стоятимуть на захисті 

національної власності, сільськогосподарської землі, боротимуться з 

корупцією та бідністю. 

10. Дубровик-Рохова А. Бюджет 2020. Версія 1.0 / Алла 

Дубровик-Рохова // День. — 2019. — 18 верес. (№ 169). — С. 8. Подано 

інформацію, що Верховна Рада України 20 вересня розгляне держбюджет 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/12/
http://www.golos.com.ua/article/321629
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на 2020 рік. Зазначено, що проект закону ”Про державний бюджет 

України на 2020 рік” зареєстровано за № 2000 і в сесійній залі його 

представить міністр фінансів Оксана Маркарова. Висвітлено основні 

показники видатків бюджету. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/byudzhet-2020-versiya-10 

11. Иваненко А. Верховная Рада приняла закон об импичменте 

Президента, переименовала Генпрокуратуру и разрешила силовикам 

прослушать чиновников / Анна Иваненко // Факты и комментарии. — 

2019. — 12 – 18 сент. (№ 35). — С. 2. Висвітлено законодавчу діяльність 

народних депутатів України Верховної Ради 9-го скликання протягом 

перших пленарних засідань, які стартували 10 вересня. Йдеться про 

ухввалення законодавцями законопроекту про імпічмент Президента. 

Також проінформовано про прийняття у першому читанні змін до 

Кримінально-процесуального кодексу, які стосуються надання права 

прослуховування Держбюро розслідувань та Національному 

антикоррупційному бюро та звільняють правоохоронні органи від 

обов’язку узгоджувати зі слідством всі слідчі дії, що обмежують права 

громадян. Також Верховна Рада змінила закон про Вищий 

антикорупційний суд, який відтепер розглядатиме справи, що знаходяться 

під слідством НАБУ та САП. Народні обранці проголосували у першому 

читанні про перейменування Генеральної прокуратури в Офіс 

Генпрокурора. Також зазначено, що зафіксовано перший факт 

”кнопкодавства”, в якому журналісти викрили позафракційного 

депутата Олександра Ковальова. Повідомлено також, що під час свого 

виступу член фракції ”Європейська солідарність” Ірина Геращенко 

порівняла колег з фракції ”Слуга народу” з ”зеленими чєловєчками”, в 

результаті чого депутатці вимкнули мікрофон, а її колеги з фракції 

заблокували трибуну на знак протесту. 

12. Кириленко О. Зеленський розпустив Центральну виборчу 

комісію / Ольга Кириленко // Газета по-українськи. — 2019. —            

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/byudzhet-2020-versiya-10
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17 верес. (№ 72). — С. 1, 8. Зазначено, що 13 вересня 2019 року Верховна 

Рада звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії. Рішення 

підтримав 341 депутат. Подання про розпуск вніс президент Володимир 

Зеленський. У документі пояснив своє рішення. Поперше, ЦВК — 

політично упереджена, ухвалювала передчасні рішення. Як приклад – суд 

скасував низку постанов ЦВК, коли та відмовилася реєструвати              

28 громадян кандидатами в народні депутати. Вказано, що фракції 

”Слуга народу”, ”Батьківщина”, ”Опозиційна платформа – За життя” 

підтримали звільнення, 15 голосів дала депутатська група ”За майбутнє”, 

позафракційні — 29. ”Європейська солідарність” і ”Голос” були ”проти”. 

Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zelenskij-rozpustiv-

centralnu-viborchu-komisiyu/927943 

13. Коваленко С. План оборони визначає зміст, обсяг, 

виконавців, порядок і строки здійснення / Сергій Коваленко // Голос 

України. — 2019. — 13 верес. (№ 174). — С. 1, 2. Висвітлено інформацію 

про роботу на ранковому засіданні 12 вересня цього року Верховної Ради 

України. Зазначено, що народні депутати ухвалили в першому читанні 

законопроект про внесення змін до Закону ”Про оборону України”           

(№ 1011). В цілому схвалено проект закону ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відтермінування застосування 

штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів 

на митну територію України” (№ 1030). Також в цілому ухвалено 

законопроект ”Про внесення змін до Бюджетного кодексу” (щодо джерел 

формування державного Дорожнього фонду, № 1063). У першому читанні 

ухвалено проект закону про внесення змін до Закону ”Про державну 

підтримку кінематографії в Україні” (щодо державної субсидії для 

повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним 

суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні», 

№ 1058) тощо. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321576 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zelenskij-rozpustiv-centralnu-viborchu-komisiyu/927943
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zelenskij-rozpustiv-centralnu-viborchu-komisiyu/927943
http://www.golos.com.ua/article/321576
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14. Курган С. Теперь банкиры обязаны будут сообщать людям 

обо всех расходах по кредиту и его обслуживанию / Сергей Курган // 

Факты и комментарии. — 2019. — 19 – 25 сент. (№ 36). — С. 8. 

Проінформовано про прийняття Верховною Радою України (ВР) у 

першому читанні законопроекту ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових 

послуг”. Коментуючи норми законопроекту, народний депутат України, 

Голова Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної 

політики Данило Гетманцев зазначив, що ”зміни дозволять захистити 

права споживачів у повному обсязі”. Також подано матеріали інтерв’ю із 

керуючим партнером Консалтингової компанії ”Фінансова студія” 

кандидатом економічних наук Євгеном Невмержицьким щодо причин 

ухвалення такого закону та ключових змін, які він запровадить. Текст: 

https://fakty.ua/318258-mir-po-formule-shtajnmajera-privedet-k-detonacii-

konflikta-na-donbasse---sergej-rahmanin 

15. Литонинский В. Операция Концентрация / Валерий 

Литонинский // Корреспондент. — 2019. — № 17 (13 сент.). — С. 10-13. 

Наголошено, що довгоочікуваний обмін полоненими з Росією відбувся:      

35 українців (11 політв’язнив та 24 моряки) повернулися додому. Наведено 

прогнози щодо планів Президента України Володимира Зеленського 

стосовно врегулювання на Донбасі та майбутньої зустрічі з обговорення 

цього питання в нормандському форматі. Подано коментарі Міністра 

закордонних справ України Вадима Пристайка щодо оцінки ситуації та 

можливого розвитку подій. Акцентовано увагу на ”законодавчому галопі”, 

що спостерігається у стінах парламенту й подальшої концентрації влади 

в руках Президента. Так, за короткий проміжок часу народні обранці 

відмінили депутатську недоторканність, скоротили кількість нардепів до 

300, відмовились від години запитань до уряду тощо. Текст: 

https://korrespondent.net/ukraine/4139290-operatsyia-kontsentratsyia-zelenskyi-

sobyraet-vlast 

https://fakty.ua/318258-mir-po-formule-shtajnmajera-privedet-k-detonacii-konflikta-na-donbasse---sergej-rahmanin
https://fakty.ua/318258-mir-po-formule-shtajnmajera-privedet-k-detonacii-konflikta-na-donbasse---sergej-rahmanin
https://korrespondent.net/ukraine/4139290-operatsyia-kontsentratsyia-zelenskyi-sobyraet-vlast
https://korrespondent.net/ukraine/4139290-operatsyia-kontsentratsyia-zelenskyi-sobyraet-vlast
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16. Мельник М. Конституційний переворот? / Микола 

Мельник // Юридичний вісник України. — 2019. — 6 – 12 верес.        

(№ 36). — С. 10. За словами політичного експерта Миколи Мельника, 

Верховна Рада України у перший день роботи дев’ятого скликання прямо 

порушила регламент близько 13 разів. А якщо врахувати, що 3 вересня 

2019 року без дотримання строків на внесення альтернативних 

законопроектів було проголосовано дев’ять проектів законів України, що 

пропонували зміни до Конституції, то ця цифра наближається до            

20 порушень. Причому ці порушення впливають не просто на зміну 

законодавства, а на зміну Конституції України. 

17. Омельченко Г. Вони працюють! Агентура КДБ – ФСБ - 

РПЦ в Україні: чого ми не знали про добре знайомі обличчя / Григорій 

Омельченко // Україна молода. — 2019. — 11 верес. (№ 101). — С. 6-7, 

8-9. Подано статтю генерал-лейтенанта Служби Безпеки України (СБУ), 

Героя України, кандидата юридичних наук Григорія Омельченка, в якій він 

розглянув тему про загрози для України в контексті політичної 

діяльності, сфер впливу та бізнес-інтересів проросійських політиків та їх 

політичних партій, а також Російської православної церкви в Україні. 

Проаналізовано сфери впливу та політичну діяльність народних 

депутатів Верховної Ради України 9-го та попередніх скликань, 

чиновників уряду Януковича та часів президента Леоніда Кучми. Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3505/188/137126/ 

18. Парламент зробив перший крок до зменшення кількості 

депутатів // Юридичний вісник України. — 2019. — 6 – 12 верес.        

(№ 36). — С. 13. Зазначено, що Верховна Рада України направила до 

Конституційного Суду України проект закону про зменшення 

конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної 

виборчої системи. Рішення направити законопроект до КСУ та включити 

його до порядку денного підтримали 258 народних обранців. Ініціатор 

проекту № 1017 – Президент України Володимир Зеленський. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3505/188/137126/
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19. Рівень довіри до парламенту стрімко зростає // Голос 

України. — 2019. — 17 верес. (№ 176). — С. 1, 2. Подано інформацію, що 

до розгляду парламентом нинішнього пленарного тижня запропоновано  

39 питань, із них 27 — законопроекти у другому читанні, два питання 

ратифікації міжнародних договорів, ще 24 законопроекти 

передбачається додатково включити до порядку денного. Зазначено, що 

20 вересня у Верховній Раді відбудеться представлення проекту закону 

про Державний бюджет України на 2020 рік. Голова Верховної Ради 

України Дмитро Разумков навів дані недавніх соціологічних досліджень, 

згідно з якими рівень довіри до Верховної Ради за два тижні її роботи в 

новому складі стрімко зріс: з 4 % до 39 %.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321689 

20. Сарбей Д. Защищая неприкосновенность. Почему 

Медведчук может потерять все / Денис Сарбей // Деловая столица. — 

2019. — 9 сент. (№ 36). — С. 5. У контексті ухваленого Верховною Радою 

України законопроекту ”Про внесення змін до статті 80 Конституції 

України (щодо недоторканності народних депутатів України)” (№ 7203) 

розглянуто, як голосування проти цього законопроекту фракції 

”Опозиційна платформа – За життя” може вплинути на імідж та 

підтримку народних депутатів України Віктора Медведчука, Вадима 

Рабіновича та інших членів фракції частиною населення. 

21. Сарбей Д. Почему импичмент президента все еще 

невозможен / Денис Сарбей // Деловая столица. — 2019. — 16 сент.     

(№ 37). — С. 5. У контексті ухваленого Верховною Радою України 

законопроекту про імпічмент, поданого Президентом України 

Володимиром Зеленським, проаналізовано, чому проведення процедури 

імпічменту президента залишається неможливою відповідно до 

законодавства України. 

22. Тішкова М. Перший ”бунт на кораблі” / Марина Тішкова // 

Сільські вісті. — 2019. — 17 верес. (№ 73). — С. 1. Вміщено відомості 

http://www.golos.com.ua/article/321689
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про роботу Верховної Ради України під час пленарного тижня з 10 по      

13 вересня цього року. Зазначено, що загалом за цей період розглянуто 

близько трьох десятків проектів законів та постанов, ухвалено п’ять 

законів. Текст: http://www.silskivisti.kiev.ua/19720/index.php?n=43423 

23. Требор И. Формула для Донбасса / Илья Требор // Сегодня. 

— 2019. — 16 сент. (№ 171). — С. 2. Йдеться про можливі шляхи 

урегулювання конфлікту на Донбасі. Зазначено, що Президент України 

Володимир Зеленськоий націлений на зустріч в нормандському форматі, 

але експерти радять не поспішати. В політичному порядку денному знову 

спливла ”формула Штайнмайера” – принцип виконання Мінських 

домовленостей, запропонований тодішнім міністром закордонних справ 

Німеччини Ф-В. Штайнмайером. Окреслено, що включає ця формула, чому 

до неї повернулись саме зараз і чи допоможе вона принести мир. 

Акцентовано увагу також на розпуску Верховною Радою України             

13 вересня Центральної виборчої комісії (ЦВК). Наведено роз’яснення 

Голови Верховної Ради Дмитра Розумкова щодо такого рішення 

Парламенту. Подано коментар політаналітика Руслана Бортника, який 

вважає причиною розпуску ЦИК – відсутність представників ”Слуги 

народу” у складі комісії, адже саме через ЦВК команда Президента 

планує вирішувати гострі питання, такі як місцеві вибори (у тому числі 

вибори в Донецьку й Луганську), можливі референдуми тощо. 

24. Шевченко А. Усі мають бути рівними перед Законом. У 

тому числі й Президент / Анна Шевченко // Голос України. — 2019. — 

11 верес. (№ 172). — С. 1, 2. Подано інформацію, що Верховна Рада 

України розглянула проект закону ”Про особливу процедуру усунення 

Президента України з поста (імпічмент)” (реєстраційний № 1012), 

ухваливши його за основу та в цілому. Як зауважив представник 

Президента України у Верховній Раді, Перший заступник глави 

парламенту Руслан Стефанчук, створити рівні права для всіх перед 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19720/index.php?n=43423
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Законом — це було одне із передвиборних зобов’язань глави держави. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/321441 

Див. також: №№  19, 28, 30, 31, 46, 47, 48, 50,52, 54, 56, 59, 61, 66, 67, 71, 

72, 76, 77,  88, 90, 91 

Голова Верховної Ради України 

25. Відновлення водного шляху з Фінляндії до Чорного моря 

стане одним із перспективних напрямків // Голос України. — 2019. — 

17 верес. (№ 176). — С. 2. Висвітлено інформацію, що Голова Верховної 

Ради України Дмитро Разумков зустрівся з Президентом Фінляндської 

Республіки Саулі Нііністьо. Зазначено, що сторони обговорили питання 

щодо поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та 

Фінляндською Республікою. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321690 

26. Головне завдання — зробити Україну щасливою // Голос 

України. — 2019. — 17 верес. (№ 176). — С. 1, 2. Висвітлено 

інформацію, що Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков узяв 

участь у 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії 

(YES), яка цьогоріч мала тему ”Щастя зараз. Нові підходи для світу в 

кризу”. У своєму виступі на панелі ”Нове політичне обличчя України”, 

Дмитро Разумков наголосив, що новообраний парламент прийшов до 

влади не заради власної користі чи збагачення: дорогу новим обличчям дав 

запит з боку суспільства. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321692 

27. Дмитро Разумков: ”Зміни матимуть винятково позитивний 

характер” // Голос України. — 2019. — 14 верес. (№ 175). — С. 3. 

Подано інформацію, що Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 

провів зустріч з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд. 

Зазначено, що сторони обговорили питання щодо продовження 

двосторонньої співпраці, обміну досвідом у питаннях запровадження 

електронного урядування та електронних виборів, взаємної підтримки на 

міжнародному рівні. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321631 

http://www.golos.com.ua/article/321441
http://www.golos.com.ua/article/321690
http://www.golos.com.ua/article/321692
http://www.golos.com.ua/article/321631
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28. Дмитро Разумков: ”Курс на ЄС і НАТО буде збережено” // 

Голос України. — 2019. — 12 верес. (№ 173). — С. 1, 3. Подано 

інформацію, що Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков та 

Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук 

провели зустріч з делегацією Світового Конгресу Українців (СКУ) на чолі 

з його Президентом Павлом Гродом. Під час зустрічі учасники обмінялися 

думками щодо продовження та посилення співпраці між парламентом 

України та СКУ. Дмитро Разумков наголосив на незмінності курсу 

України до ЄС і НАТО та зазначив, що єдиною державною мовою є 

українська. Він також запевнив представників СКУ у підтримці 

молодіжних організацій. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321507 

29. Конструктивні відносини з США зберігатимуться і надалі // 

Голос України. — 2019. — 17 верес. (№ 176). — С. 2. Йдеться про те, 

що Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з 

заступником помічника Державного секретаря США з питань Європи та 

Євразії Джорджем Кентом. Під час зустрічі Дмитро Разумков подякував 

Сполученим Штатам Америки за те, що вони завжди були і залишаються 

сталим другом України, та висловив вдячність за підтримку України у 

захисті територіальної цілісності, боротьбі за незалежність, за 

багаторічну стратегічну співпрацю, за допомогу у реформуванні 

багатьох сфер, починаючи з боротьби з корупцією. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321691 

30. Кучерява О. Реформа парламенту триватиме / Олександра 

Кучерява // Голос України. — 2019. — 10 верес. (№ 171). — С. 2. 

Йдеться про брифінг Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова 

після завершення погоджувальної ради. Він проінформував, що до          

188 законопроектів, які вже включено до порядку денного другої сесії 

парламенту дев’ятого скликання, буде додано питання, запропоновані 

іншими політичними силами. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321388 

http://www.golos.com.ua/article/321507
http://www.golos.com.ua/article/321691
http://www.golos.com.ua/article/321388
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31. Ми вдячні Європарламенту за підтримку // Голос України. 

— 2019. — 13 верес. (№ 174). — С. 3. Йдеться про те, що Голова 

Верховної  Ради України Дмитро Разумков та Перший заступник Голови 

Верховної Ради України Руслан Стефанчук провели зустріч із делегацією 

Європейського Парламенту на чолі з Петом Коксом (Президентом 

Європарламенту 2002—2004 років). Акцентовано увагу, що учасники 

зустрічі обговорили перспективи подальшого реформування українського 

парламенту та перетворення його на ефективну інституцію. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321557 

32. Обговорили питання подальшої взаємодії з ОБСЄ // Голос 

України. — 2019. — 14 верес. (№ 175). — С. 3. Подано інформацію, що 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з головою 

ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ Словацької 

Республіки Мирославом Лайчаком. Учасники зустрічі обговорили 

перспективи подальшої взаємодії з Організацією з безпеки і 

співробітництва в Європі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321633 

33. Прогнозованість та стабільність стануть запорукою 

привабливості для інвестицій // Голос України. — 2019. — 19 верес. 

(№ 178). — С. 3. Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова із Віце-президентом Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) Аланом Пію. Дмитро Разумков 

подякував за співпрацю з Україною та висловив упевненість, що це 

партнерство й надалі залишиться таким само конструктивним та 

взаємовигідним. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321807 

34. Слуга народу: чим володіє новообраний Голова Верховної 

Ради // Полтавська думка. — 2019. — 5 верес. (№ 36). — С. 13. Подано 

інформацію про статки новообраного спікера Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова, який оприлюднив свою декларацію за 2018 рік. Серед 

його майна – кілька квартир, машин, а також грошові кошти. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321557
http://www.golos.com.ua/article/321633
http://www.golos.com.ua/article/321807
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https://patrioty.org.ua/politic/sluha-narodu-chym-volodiie-novoobranyi-holova-

verkhovnoi-rady-293315.html 

35. Шевченко А. Інтереси держави мають бути на першому 

місці / Анна Шевченко // Голос України. — 2019. — 10 верес. (№ 171). 

— С. 1, 2. Йдеться про погоджувальну раду лідерів депутатських 

фракцій і груп та голів парламентських комітетів за участі Голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Акцентовано увагу, що 

Апарат Верховної Ради України завершив узагальнення пропозицій 

парламентських комітетів до порядку денного другої сесії Верховної Ради 

дев’ятого скликання, і станом на 5 вересня до проекту порядку денного 

парламенту увійшло 188 питань. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321387 

36. Шевченко А. Швидкість не впливатиме на якість / Анна 

Шевченко // Голос України. — 2019. — 17 верес. (№ 176). — С. 3. 

Йдеться про брифінг, проведений Головою Верховної Ради України 

Дмитром Разумковим після Погоджувальної ради на якому він наголосив, 

що ефективність роботи Верховної Ради достатньо висока, і надихає те, 

що це відчувають люди, акцентувавши увагу на тому, що фактично у 

десять разів зросла довіра до Верховної Ради України. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321698 

Див. також: № 1, 19, 23, 35, 45 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

37. Учитися на помилках один одного, водночас запозичуючи 

кращий досвід // Голос України. — 2019. — 11 верес. (№ 172). — С. 3. 

Йдеться про те, що Перший заступник Голови Верховної Ради України 

Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією Республіки Молдова на чолі з 

Міністром закордонних справ і європейської інтеграції Ніколає Попеску. 

Зазначено, що учасники зустрічі обговорили питання двостороннього 

співробітництва на рівні парламентів обох країн та ратифікації угод і 

https://patrioty.org.ua/politic/sluha-narodu-chym-volodiie-novoobranyi-holova-verkhovnoi-rady-293315.html
https://patrioty.org.ua/politic/sluha-narodu-chym-volodiie-novoobranyi-holova-verkhovnoi-rady-293315.html
http://www.golos.com.ua/article/321387
http://www.golos.com.ua/article/321698
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протоколів між урядами України та Республіки Молдова, зокрема, тих, 

які стосуються повітряного та міжнародного автомобільного 

сполучення. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321472 

Див. : №№ 24, 28, 31, 46 

Законотворчість 

44. ”Батьківщина”пропонує знизити ПДВ для соціально 

значущих товарів та послуг // Вечірні вісті. — 2019. — 16-22 верес.    

(№ 33). — С. 4. Проаналізовано законопроект № 1180 ”Про внесення змін 

до Податкового кодексу України (щодо запровадження зниженої ставки 

податку на додану вартість на соціально значущі товари та послуги)”, 

внесений на розгляд парламенту головою фракції ”ВО ”Батьківщина” 

Юлією Тимошенко та групою народних депутатів України від фракції 

”ВО ”Батьківщина”.    Текст: 

https://gazetavv.com/news/economy/1568634510-podatkoviy-udar-pid-dih-

fopam-.html 

45. Бачинська К. Законодавчий спам / Катерина Бачинська // 

Україна молода. — 2019. — 11 верес. (№ 101). — С. 2. Йдеться про 

ситуацію навколо ухвалення народними депутатами України Закону про 

імпічмент Президента. Після вступних слів від голів фракцій Голова 

парламенту Дмитро Разумков заявив про розгляд законопроекту не лише у 

першому читанні, а й у цілому. Це стало несподіванкою, бо напередоднi на 

Погоджувальній раді депутати вирішили голосувати за цей законопроект 

12 вересня 2019 року. Депутати від партій «Голос», «ЄС» та «Опозиційна 

платформа — За життя» з трибуни заявляли, що така процедура є 

порушенням регламенту. До прийняття закону про імпічмент необхідні 

були зміни до Конституції, проте депутати їх проігнорували. А голосуючи 

в першому читанні та в цілому, народнi обранцi вже вкотре порушили 

регламент, Парламент не зважив на норми щодо двотижневої перерви 

між першим і другим читаннями, а також надання депутатам 

http://www.golos.com.ua/article/321472
https://gazetavv.com/news/economy/1568634510-podatkoviy-udar-pid-dih-fopam-.html
https://gazetavv.com/news/economy/1568634510-podatkoviy-udar-pid-dih-fopam-.html
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можливості внести поправки в документ. Таким чином законодавчо цей 

закон Конституцiйний Суд зможе скасувати. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3505/2006/137138/ 

46. Бачинська К. Зелені ”піаністи” / Катерина Бачинська // 

Україна молода. — 2019. — 13 – 14 верес. (№ 102). — С. 4. Зазначено, що 

у президентській партії ”Слуга народу”, яка йшла на вибори з обіцянками 

”ніяких пропусків засідань i ніяких кнопкодавів”, зловили трьох 

”піаністів”. Громадські активісти руху ”Чесно” зафіксували трьох 

депутатів від партії ”Слуга народу”, які кнопкодавили. У фракції ”Слуга 

народу” заявили, що позбавляти депутатів мандата за це  не будуть, та 

й притягнути до кримінальної відповідальності поки не можуть. Указано, 

що Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 

опублікував президентський законопроект, яким пропонують карати 

депутатів за кнопкодавство штрафом від трьох до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів, що на сьогодні становить близько 

50 – 85 тисяч гривень. Апарату Верховної Ради, в разі прийняття цієї 

ініціативи, буде доручено слідкувати за голосуванням депутатів i 

виявляти порушникiв. Також Верховна Рада відтермінувала штрафи з 

авто на єврономерах. Таким чином водіям продовжили на 90 днів строк 

розмитнення авто на єврономерах. Окрім цього, Верховна Рада ухвалила в 

першому читанні президентський законопроєкт ”Про внесення змін до 

Закону України ”Про оборону України” щодо організації оборони 

держави”. Законопроект пропонує законодавчо ухвалювати план оборони 

України та надати права президенту затверджувати його структуру. 

Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/3506/180/137218/ 

47. Бачинська К. На ризикованій швидкості / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 17 верес. (№ 103). — С. 4. За 

словами автора статті, на пленарному засіданні Верховної Ради України 

(ВР України) виникла запекла суперечка між депутатами щодо процедури 

голосування за закон про імпічмент. Адже, за регламентом ВР України, за 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3505/2006/137138/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3506/180/137218/
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законопроекти мають голосувати двічі. Перший раз — проект закону 

беруть за основу. Згодом два тижні його доопрацьовують і потiм 

голосують удруге. Але ”слуги народу” вирішили пришвидшити процедуру й 

проголосувати закон відразу в цілому. Проте найбiльшим сюрпризом ВР 

України стало рішення про повну зміну складу ЦВК. Зазначено, що 

підтримали цю ініціативу усі, крім ”Голосу” та ”Європейської 

Солідарності”. Особливе занепокоєння викликають вибори на окупованих 

територіях. Усе більше сигналів, що без виконання компоненту безпеки 

Мінських угод вони можуть відбутися на російських умовах. Несподівана 

заміна комісії може бути пов’язана саме з цим. Також депутати  

ухвалили  закон про відтермінування штрафів для водіїв на єврономерах. 

Завдяки цьому закону власники ”євроблях” можуть розмитнити свій 

автомобіль без штрафів iще впродовж 90 днів. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3507/180/137337/ 

48. Биков М. Не стомлені законотворчістю / Микола Биков // 

Вечірні вісті. — 2019. — 2 – 8 верес. (№ 31). — С. 3. Подано інформацію, 

що Президент Володимир Зеленський попросив парламентарів невідкладно 

розглянуто 66 законопроектів. Зазначено, що дев’ятнадцять із них 

передбачають зміни до Конституції України. Зокрема мова йде про 

законопроект про імпічмент. Також глава держави пропонує зменшити 

кількість депутатів Верховної Ради України. Окрім того, пропонується 

запровадження додаткових підстав для дострокового припинення 

повноважень нардепа. Також мова йде про втрату депутатом 

державного фінансування у разі прогулів тощо. 

49. Биков М. Новий бій із хабарництвом / Микола Биков // 

Вечірні вісті. — 2019. — 16 - 22 верес. (№ 33). — С.3. Розглянуто 

ухвалення Верховною Радою України в першому читанні законопроектів: 

законопроекту № 1031 ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3507/180/137337/
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набуття таких активів”, ініційованого Президентом України 

Володимиром Зеленським; законопроекту № 1010 ”Про внесення змін до 

Закону України ”Про запобігання корупції” щодо викривачів корупції”; 

законопроекту № 1025 ”Про внесення зміни до Закону України ”Про 

Вищий антикорупційний суд” (щодо початку роботи суду)”. Текст: 

https://gazetavv.com/news/policy/1568384341-noviy-biy-z-habarnitstvom.html 

50. Бортник Р. Монобільшість відпрацьовує сто днів 

президента / Руслан Бортник // Вечірні вісті. — 2019. — 9 - 15 верес.  

(№ 32). — С. 3. Наведено статтю директора Інституту аналізу та 

менеджменту політики Руслана Бортника про перші дні діяльності 

Верховної Ради України 9-го скликання. У фракції ”Слуга народу” 

планують до кінця року розглянути 400—500 законопроектів. 

51. Бортник Р. Руслан Бортник: ”Демократія – це не тільки 

влада більшості, це і повага до прав меншості” / Руслан Бортник ; 

підготувала Яна Джунгарова // Вечірні вісті. — 2019. — 16-22 верес.   

(№ 33). — С. 2. У статті директора Інституту аналізу та менеджменту 

політики Руслана Бортника ретельно проаналізовано особливості 

ухваленого 10 вересня 2019 року Верховною Радою України в цілому 

законопроекту № 1012 ”Про особливу процедуру усунення Президента 

України з поста (імпічмент)”. Експерт наголосив на тому, що під час 

голосування порушено Регламент Верховної Ради України, в якому 

зазначено, що якщо є зауваження в експертного відділу чи хоча б одного 

народного депутата, то перед другим читанням треба робити паузу для 

внесення правок, це є обов’язковим. Зазначено, що демократія – це не 

тільки влада більшості, це і повага до прав меншості. Також, Руслан 

Бортник в принципі не підтримує глобальних змін до Регламенту, які 

пропонують народні депутати фракції ”Слуга народу”. Експерт 

наголосив, що не підтримує ідею скорочення усіх процедур та обмеження 

доступу до них аналітичних центрів та громадянського суспільства, 

https://gazetavv.com/news/policy/1568384341-noviy-biy-z-habarnitstvom.html
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оскільки процедури Регламенту – це бар’єр від узурпації, вони дають 

можливість якісніше виписувати законопроекти. 

52. Вальчук Н. Усунути президента від влади фактично 

неможливо / Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. —           

13 верес. (№ 71). — С. 7. Подано інформацію, що 10 вересня 2019 року 

народні депутати ухвалили закон ”Про особливу процедуру усунення 

президента України з поста (імпічмент)”. Зазначено, що ”За” 

проголосували 244 нардепи з фракції ”Слуга народу” й один 

позафракційний. Документ подав Президент України Володимир 

Зеленський. За словами політолога Віктора Тарана, законопроект             

В. Зеленського продублював те, що прописано про імпічмент у 

Конституції. Але усунути Президента від влади фактично неможливо, 

процедура — занадто складна. Якщо Президент піде у відставку, то 

процедура зупиняється автоматично. Не можна буде притягнути до 

кримінальної відповідальності й він уникне покарання. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_usunuti-prezidenta-vid-vladi-

faktichno-nemozhlivo/927263 

53. Вергун Д. Правила амнистии : как легализуют серые 

доходы / Денис Вергун // Вести (Всеукраинский выпуск). — 2019. —    

11 сент. (№ 162). — С. 8. Йдеться про законопроект ”Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо добровільного одноразового декларування активів фізичних 

осіб”. Почати компанію з добровільного декларування хочуть відразу ж з 

моменту можливого вступу закону в силу в період з 1 січня 2020 року по   

31 травня 2020 року. 

54. Ветрова И. Досрочные выборы в Киеве состоятся в 

декабре? / Ирина Ветрова // Факты и комментарии. — 2019. — 19 –    

25 верес. (№ 36). — С. 2. Проінформовано, що позачергові вибори міського 

голови Києва можуть відбутися 8 грудня 2019 року. Відповідний 

законопроект ”Про столицю України – місто-герой Київ” 13 вересня 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_usunuti-prezidenta-vid-vladi-faktichno-nemozhlivo/927263
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_usunuti-prezidenta-vid-vladi-faktichno-nemozhlivo/927263
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зареєструвала у Верховній Раді України група народних депутатів від 

”Слуги народу”. Наведено роз’яснення ключових положень законопроекту, 

зокрема, тих, що стосуються структури та функціоналу столичної 

влади. Зазначено, що 17 вересня Кабінет Міністрів ініціював аудиторську 

перевірку Київської міської державної адміністрації (КМДА), яка 

триватиме до 8 жовтня. Акцентовано увагу на кандидатах у мери Києва, 

серед яких: чинний міський голова Віталій Кличко (відправлений 4 вересня 

Кабінетом Міністрів у відставку з посади голови КМДА), народний 

депутат від ”Слуги народу” Олександр Ткаченко, екс-мери Києва 

Олександр Попов та Олександр Омельченко, шоумен Сергій Притула та 

ін. 

55. Вишневский Ю. Зачем Зеленский возвращает большевизм / 

Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. — 16 сент. (№ 37). — 

С. 6. У контексті ухваленого Верховною Радою України 11 вересня цього 

року в першому читанні законопроекту № 1031 ”Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, і покарання за набуття таких активів” розглянуто, яким 

чином цей закон буде втілюватися в життя. Акцентовано увагу, що закон 

розповсюджується не тільки на чиновників вищих щаблів влади, під його 

дію потрапляють держслужбовці та депутати всіх рівнів, працівники 

поліції та ін. На думку автора статті, цей законопроект порушує 

Конституційні норми України. 

56. Вишневский Ю. Зачем у президента предлагают 

”пропорционалку без списков” / Юрий Вишневский // Деловая 

столица. — 2019. — 9 сент. (№ 36). — С. 2. Йдеться про законодавчі 

ініціативи, запропоновані Президентом України Володимиром Зеленським 

на розгляд Верховної Ради України щодо внесення змін до Конституції 

України. Акцентовано увагу на можливому зменшенні народних депутатів 

з 450 осіб до 300, проведенні виборів за пропорційною системою, наданні 
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народу прав законодавчої ініціативи, відміні адвокатської монополії, 

додаткових засобів для припинення повноважень народного депутата 

України. 

57. Вишневский Ю. Ноу-хау от Рябошапки. Как Зеленский 

устранит половину Верховного суда / Юрий Вишневский // Деловая 

столица. — 2019. — 9 сент. (№ 36). — С. 4, 5. Йдеться про законопроект 

№ 1008 ”Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності 

органів суддівського врядування” розроблений Генеральним прокуром 

України Русланом Рябошапкою. Йдеться про зміни до законів ”Про 

судоустрій і статус суддів”, ”Про очищення влади” та ”Про Вищу раду 

правосуддя”. Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 

суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності 

та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація. 

58. Власенко М. Сергій Власенко: ”Батьківщина” підтримує 

боротьбу з корупцією, зокрема з незаконним збагаченням” / Микола 

Власенко // Вечірні вісті. — 2019. — 16 - 22 верес. (№ 33). — С.3. 

Наведено коментарі народного депутата України від фракції ”ВО 

”Батьківщина” Сергія Власенка щодо підтримки фракцією ”ВО 

”Батьківщина” ухвалення у першому читанні за основу внесення змін до 

деяких законодавчих актів України про конфіскації незаконних активів 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, і покарання за набуття таких активів. 

59. Галаджий Е. Верховная Рада : работа в турборежиме 

продолжится? / Елена Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 10 сент. 

(№ 137). — С. 3. Наведено перелік законопроектів, які народні депутати 

України мають намір розглянути на поточному пленарному тижні. 

Парламентарі в першому читанні планують розглянути законопроект, 

яким вводиться автоматичний контроль великогабаритного транспорту, 

планують скоротити кількість видів господарської діяльності, які 
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потребують ліцензування, мають наміри вдосконалити деякі процедури у 

кримінальному процесі. Одним з головних законопроектів стане розгляд у 

першому читанні законопроекту про імпічмент Президента. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/10/ 

60. Горбунова О. Зроблено перший крок до повернення статті 

про незаконне збагачення / Олена Горбунова // Голос України. — 2019. 

— 12 верес. (№ 173). — С. 1, 2. Йдеться про те, що 11 вересня цього року 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект 

”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких 

активів” (№ 1031). Текст: http://www.golos.com.ua/article/321525 

61. Горбунова О. Роботу Вищого антикорупційного суду 

розблоковано / Олена Горбунова // Голос України. — 2019. — 19 верес. 

(№ 178). — С. 1, 2. Подано інформацію, що 18 вересня цього року Верховна 

Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила проект закону ”Про 

внесення зміни до Закону України ”Про Вищий антикорупційний суд” 

(щодо початку роботи суду)” (№ 1025). Зазначено, що законопроект 

дасть змогу Вищому антикорупційному суду сфокусуватися винятково на 

справах високопосадової корупції. Також ухвалено проект закону ”Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес”           

(№ 1080), проект закону ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню” у другому читанні та в цілому. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321800 

62. Грошовець Є. На хвилі ”Антикор” / Євген Грошовець // 

Юридична газета. — 2019. — 10 верес. (№ 37). — С. 12. Подано 

інформацію, що на сайті Верховної Ради України з’явився текст проекту 

Закону № 1025 від 29.08.2019 року ”Про внесення зміни до Закону України 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/10/
http://www.golos.com.ua/article/321525
http://www.golos.com.ua/article/321800
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”Про Вищий антикорупційний суд” (щодо початку роботи суду)”. 

Зазначено, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав свою роботу 

05.09.2019 року. В законопроекті чітко зазначено категорії справ, які 

будуть передані Вищому антикорупційному суду. Цей суд розглядатиме 

справи, які розслідують виключно Національне антикорупційне бюро 

(НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Текст: 

http://yur-gazeta.com/golovna/na-hvili-antikor.html 

63. Детінізація у сфері торгівлі та послуг // Юридичний вісник 

України. — 2019. — 13 – 19 верес. (№ 37). — С. 2. Подано інформацію, 

що Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект      

№ 1073, спрямований на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та 

послуг шляхом впровадження механізму компенсації вартості покупки 

покупцям, які виявлять порушення порядку проведення розрахунків, а 

також впровадження інформаційної системи в межах електронного 

кабінету, за допомогою якої може бути перевірена достовірність 

отриманого покупцем у пункті продажу товарів розрахункового 

документа. За словами Голови Комітету з питань фінансів, податкової 

та митної політики Данила Гетманцева, прийняття законопроекту 

дозволить припинити видачу підроблених чеків у магазинах України. 

64. Джунгарова Я. Імунітет від імпічменту / Яна Джунгарова // 

Вечірні вісті. — 2019. — 16 - 22 верес. (№ 33). — С. 2. Проаналізовано 

перспективи реалізації норм прийнятого 10 вересня 2019 року Верховною 

Радою України в цілому законопроекту № 1012 ”Про особливу процедуру 

усунення Президента України з поста (імпічмент)”. 

65. Дубровик-Рохова А. Закупівля ліків під загрозою / Алла 

Дубровик-Рохова // День. — 2019. — 11 верес. (№ 164). — С. 9. Наведено 

коментарі виконавчого директора благодійного фонду ”Пацієнти 

України” Інни Іваненко стосовно того, що народні депутати України 

мають намір розглянути законопроект № 1076 ”Про внесення змін до 

Закону України ”Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих 

http://yur-gazeta.com/golovna/na-hvili-antikor.html
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актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”, який скасовує 

можливість закуповувати ліки за допомогою міжнародних організацій. 

Зазначено, що громадськість вимагає від голови і депутатів парламенту 

почути голос пацієнтів і не допустити втрати такого успішного 

антикорупційного інструменту, який рятує вдвічі більше життів. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/zakupivlya-likiv-pid-zagrozoyu 

66. Закони, що мають зміцнити країну // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 14 верес. (№ 176). — С. 1. Проінформовано про ухвалення 

Верховною Радою важливих безпекових і економічних ініціативив. Серед 

них: так званий закон про спліт, який має скоротити кількість 

регуляторних і контролюючих органів на ринках небанківських фінансових 

послуг; Закон ”Про режим спільного транзиту та запровадження 

національної електронної транзитної системи” – за словами Прем’єр-

міністра України Олексія Гончарука – це реальний крок до ЄС, адже 

законопроект врегульовує здійснення спільного режиму транзиту товарів 

митною територією України, упорядковує митні формальності та інші 

особливості операцій спільного режиму транзиту. Іншим ухваленим 

законопроектом врегульовано питання митного оформлення автомобілів з 

іноземною реєстрацією. Ухвалено й закон про спрямування автоштрафів у 

Державний дорожній фонд, щоб забезпечити належне фінансування 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. 

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakoni-sho-mayut-zmicniti-krayinu/ 

67. Захаров Є. Скажений принтер у парламенті, або Як 

Верховна Рада порушує регламент / Євген Захаров, Олександр 

Заславський ; бесіду вела Богданна Мартиник // Експрес. — 2019. — 

12 - 19 верес. (№ 37). — С. 9. Йдеться про внесення на розгляд 

парламенту декількох сотень законопроектів. Утім законопроекти 

попередньо не пропонували для ознайомлення громадським експертам. 

Подано матеріали бесіди з головою правління Української Гельсинської 

спілки з прав людини, директором Харківської правозахисної групи 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/zakupivlya-likiv-pid-zagrozoyu
https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakoni-sho-mayut-zmicniti-krayinu/
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Євгеном Захаровим та директором аналітичного відділу ГО 

”Лабораторія законодавчих ініціатив” Олександром Заславським про 

порушення регламенту у ВРУ та чи це є підставою для скасування законів, 

хто мав би контролювати дотримання регламенту ВР. 

68. Качмар О. ВС: менша кількість — вища якість? / Олег 

Качмар // Юридична газета. — 2019. — 10 верес. (№ 37). — С. 19. 

Зазначено, що законопроект про внесення змін до деяких законів України 

щодо діяльності органів суддівського врядування № 1008 від 29 серпня 

2019 року передбачає змінення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 

максимальної кількості 100 осіб. Вказаним законопроектом 

передбачається не лише затвердження максимальної кількості суддів 

Верховного Суду та зменшення їх кількості, але й низка інших змін, які 

стосуються роботи Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів (ВККС) та їхніх повноважень, створення Комісії з питань 

доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя, проведення конкурсу і 

призначення нового складу ВККС, скорочення кількості суддів Верховного 

Суду шляхом проведення переатестації тощо. Текст: http://yur-

gazeta.com/golovna/vs-mensha-kilkist--vishcha-yakist.html 

69. Кириенко О. Сто угодно / Ольга Кириенко // Юридическая 

практика. — 2019. — 10 сент. (№ 37). — С. 1, 6 – 7. Йдеться про проект 

закону № 1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

діяльності органів суддівського врядування", ініційований главою держави 

і визначений ним як невідкладний для розгляду парламентом. Поряд зі 

змінами в організації діяльності органів суддівського управління в 

президентському законопроекті запропоновано скоротити чисельність 

суддів Верховного Суду (ВС) до 100 осіб. У законопроекті № 1008 

пропонується зменшити не тільки базовий розмір посадового окладу судді 

найвищої судової інстанції країни, а й заробітну плату членів органів 

суддівського управління. Текст: https://pravo.ua/articles/sto-ugodno/ 

http://yur-gazeta.com/golovna/vs-mensha-kilkist--vishcha-yakist.html
http://yur-gazeta.com/golovna/vs-mensha-kilkist--vishcha-yakist.html
https://pravo.ua/articles/sto-ugodno/
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70. Колюбакін В. Ринок землі: за і проти / Володимир 

Колюбакін // Урядовий кур’єр. — 2019. — 17 верес. (№ 177). — С. 1, 5. 

У контексті майбутніх змін, що пропонуються новою владою стосовно 

відкриття ринку землі, висвітлено ключові ризики, переваги та недоліки, 

пов’язані з цим процесом. Так, проаналізовано питання ціни на землю, 

можливі маніпуляції під час купівлі-продажу. Розглянуто модель ринку 

землі, що пропонують впровадити в Україні. Повідомлено, що фонд 

”Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва провів у Києві круглий 

стіл щодо запровадження ринку землі. На ньому презентували результати 

соціологічного дослідження, проведеного спільно з Українським центром 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 

Результати дослідження представила директор Фонду Ірина Бекешкіна. 

Підсумки соціологічного дослідження засвідчили, що значна кількість 

опитаних побоюються невизначеності, бо досі не знають, яку модель 

ринкового обігу земель їм запропонують. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rinok-zemli-za-i-proti/ 

71. Крулько І. Іван Крулько: ”Ми захищатимемо 

парламентаризм” / Іван Крулько ; підготувала Яна Джунгарова // 

Вечірні вісті. — 2019. — 16 - 22 верес. (№ 33). — С. 2. У статті 

народний депутат України від фракції ”ВО ”Батьківщина” Іван Крулько 

пояснив, чому фракція ”ВО ”Батьківщина” підтримала ухвалення 

законопроекту № 1012 ”Про особливу процедуру усунення Президента 

України з поста (імпічмент)” лише в першому читанні, проте не стала 

голосувати за нього в цілому через порушення Регламенту Верховної Ради 

України 

72. Кучерява О. Електронний чек дозволить будувати ”білий” 

бізнес / Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 12 верес.   

(№ 173). — С. 2. Подано інформацію, що 10 вересня, під час вечірнього 

засідання, Верховна Рада України розглянула і ухвалила низку 

законопроектів за основу в першому читанні, зокрема проект закону ”Про 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rinok-zemli-za-i-proti/
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внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” (№ 1062). 

Наступним парламент розглянув два альтернативні законопроекти ”Про 

внесення змін до Закону України ”Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг” щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” (№№ 1053 і 

1053-1). Текст: http://www.golos.com.ua/article/321526 

73. Лавникевич Д. Только членам профсоюза / Денис 

Лавникевич // Корреспондент. — 2019. — № 17 (13 сент.). — С. 30-34. 

Зазначено, що на початку січня 2020 року в Україні набуде чинності 

Трудовий кодекс зі значними, більш жорсткими нормами по відношенню 

до працівників. Наведено коментарі Президента України Володимира 

Зеленського та Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука стосовно 

особливостей нового Трудового кодексу; висвітлено його ключові 

положення. Зазначено, що противагою майбутньому жорсткому 

регулюванню трудових правовідносин могли б стати сильні та зубасті 

профспілки. У цьому контексті проаналізовано українську модель 

профспілкового руху, виявлено причини її неефективності, з’ясовано 

можливості та перспективи українських профспілок. Наголошено, що 

ефективність діяльності залежитиме від прав, наданих профспілковим 

організаціям у новому Трудовому кодексі. Текст: 

https://korrespondent.net/magazine/ 

74. Марсова В. Центральне виборче перезавантаження / 

Вікторія Марсова // Вечірні вісті. — 2019. — 16 - 22 верес. (№ 33). — 

С.3. Проаналізовано прийняття в цілому Верховною Радою України 

Проекту Постанови № 2127 ”Про дострокове припинення повноважень 

всього складу Центральної виборчої комісії”. Текст: 

https://gazetavv.com/news/policy/1568384447-tsentralne-viborche-

perezavantazhennya.html 

http://www.golos.com.ua/article/321526
https://korrespondent.net/magazine/
https://gazetavv.com/news/policy/1568384447-tsentralne-viborche-perezavantazhennya.html
https://gazetavv.com/news/policy/1568384447-tsentralne-viborche-perezavantazhennya.html


28 
 

75. Монаєнко А. Тепер ”доторканні” / Антон Монаєнко, 

Кирило Юхно, Світлана Багдашкіна // Юридична газета. — 2019. —  

10 верес. (№ 37). — С. 23, 35. Зазначено, що Верховна Рада України 

прийняла проект Закону № 7203 ”Про внесення змін до ст. 80 

Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів 

України)”. Указано, що ”за” документ проголосували 373 народні 

депутати. Цим законопроектом вилучаються два абзаци ст. 80 

Конституції України, які обумовлюють недоторканність народних 

депутатів України, а саме: ”Народним депутатам України гарантується 

депутатська недоторканність” і ”Народні депутати України не можуть 

бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної 

відповідальності, затримані чи заарештовані”. Текст: http://yur-

gazeta.com/golovna/teper-dotorkanni.html 

76. Насадюк А. Отменный ход / Алексей Насадюк // 

Юридическая практика. — 2019. — 3 сент. (№ 36). — С. 5. Зазначено, 

що серед безліч законодавчих ініціатив першого дня роботи Верховної 

Ради України дев’ятого скликання звертає на себе увагу проект Закону 

України про внесення змін до Конституції України (щодо скасування 

адвокатської монополії) № 1013, внесений Президентом України як 

невідкладний. Національна Асоціація Адвокатів України (НААУ) закликає 

народних депутатів України провести відкриту дискусію про 

недоцільність такого кроку і його можливі наслідки. На думку НААУ, 

обов’язковим учасником такої дискусії має стати Комісія з питань 

правової реформи при Президентові України. Текст: 

https://pravo.ua/articles/otmennyj-hod-2/ 

77. Омелянчук І. Вигнані з батьківщини / Інна Омелянчук // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 14 верес. (№ 176). — С. 4. Проінформовано, 

що вперше на державному рівні вшанували 75-ті роковини початку 

депортації українців з їхніх етнічних земель (Лемківщини, Любашівщини, 

Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини) у 1944—

http://yur-gazeta.com/golovna/teper-dotorkanni.html
http://yur-gazeta.com/golovna/teper-dotorkanni.html
https://pravo.ua/articles/otmennyj-hod-2/


29 
 

1951 роках. Відповідно до постанови Верховної Ради, відтепер Днем 

пам’яті і скорботи депортованих українців буде кожна друга неділя 

вересня. Висвітлено заходи з нагоди роковин. Так, 9 вересня, рівно через 75 

років, на історичному факультеті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка під егідою Українського інституту національної 

пам’яті та Світової федерації українських лемківських об’єднань 

відбулася розмова за круглим столом ”Вигнані з Батьківщини”. 

Акцентовано увагу на законопроекті № 2038 (основою для якого став 

документ, напрацьований протягом минулого скликання), котрий 

напередодні трагічних роковин вніс на розгляд новообраної Верховної Ради 

представник партії ”Слуга народу” В’ячеслав Рубльов із Волині. 

Наголошено, що Волинь, Рівненщина, Івано-Франківщина, Львівщина, 

Тернопілля — регіони, де проживає найбільше депортованих українських 

родин, які хотіли бути якнайближче до рідних місць, адже кордон для них 

закрили. Для них у проекті закону пропонують не лише визнання статусу 

депортованих, а й відповідні компенсації, скажімо, щорічну матеріальну 

допомогу. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vignani-z-batkivshini/ 

78. Панченко А. Народу обещают амнистию капитала / 

Александр Панченко, Христина Коновалова // Сегодня. — 2019. —      

11 сент. (№ 168). — С. 3. Йдеться про законопроект про так зване 

”спеціальне декларування” тіньових коштів, тобто їх легалізації, але зі 

сплатою невеликого податку. Всі приховані доходи понад 100 тисяч грн. 

підлягають декларуванню. Закон стосується як юросіб, так і фізосіб. 

Експерти зазначають, що закон недосконалий і в запропонованому вигляді 

не працюватиме. 

79. Патиківський Ю. У режимі неможливого / Юрій 

Патиківський // Україна молода. — 2019. — 11 верес. (№ 101). — С. 10. 

Йдеться про те, що у порядку денному Верховної Ради України на             

20 вересня 2019 року заплановано представлення Кабінетом Міністрів 

України проекту Державного бюджету України на 2020 рік. На основі 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vignani-z-batkivshini/
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попередніх висновків експерти вже мають до проекту нового кошторису 

держави цілу низку зауважень. Так, аналітик, президент Українського 

аналітичного центру Олександр Охріменко заявив у ЗМІ, що 

Держбюджет України на 2020 рік точно не буде реформаторським. До 

того ж Кабміну Олексія Гончарука доведеться вирішувати ще одне 

непросте бюджетне завдання – якимось чином долати дефіцит 

Держбюджету 2019 року. Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3505/159/137112/ 

80. Пирогова М. Импичмент гаранту : за что могут ”уволить” / 

Мария Пирогова, Виталий Рябошапка // Сегодня. — 2019. — 11 сент. 

(№ 168). — С. 2. Йдеться про прийняття Верховною Радою України 

законопроекту про імпічмент Президента.  Проект поданий Президентом 

України Володимиром Зеленським з метою створення правових основ для 

забезпечення реалізації народними депутатами парламентського 

контролю за дотриманням главою держави Конституції і законів 

України, відновлення системи стримувань і противаг шляхом забезпечення 

можливості практичної реалізації процедури імпічменту. Згідно з 

прийнятим документом, процедуру імпічменту можуть запустити 226 

народних депутатів, запідозривши гаранта в державній зраді або будь-

якому іншому кримінальному злочині. Наведено коментар експертів щодо 

особливостей застосування закону. 

81. Потаєва А. Здрастуй, зброя? / Альона Потаєва // Вечірні 

вісті. — 2019. — 16 - 22 верес. (№ 33). — С. 5. Проаналізовано 

зареєстрований 2 вересня 2019 року у Верховній Раді України 

законопроект № 1222 ”Про зброю”, розроблений за ініціативи народних 

депутатів від фракції ”Слуга народа” Ігоря Фріса й Олександра 

Матусевича та за участі Української асоціації власників зброї (УАВЗ) і 

руху власників зброї ”Твій голос”, а також адвокатів. У законопроекті 

чітко прописується, яка зброя може застосовуватися в цивільному обігу, і 

визначено перелік забороненої зброї, зокрема, автоматична вогнепальна 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3505/159/137112/
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зброя, навіть перероблена з невогнепальної, ”вогнепал, що імітує інший 

предмет, наприклад, запальничку чи будь-що інше”. Під забороною також 

зброя без ідентифікаційного маркування і та, яку виготовлено з 

матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів. 

Наведено коментарі співавтора законопроекту, голови наглядової ради 

УАВЗ Георгія Учайкіна стосовно прописаних правил тимчасового 

вилучення зброї або взагалі позбавлення ліцензії. Експерт Українського 

інституту дослідження екстремізму Руслан Старовойтенко зазначив, що 

не вважає за необхідне ухвалення закону про зброю, адже, за його словами, 

в Україні існує достатньо ліберальне законодавство, яке регулює питання 

купівлі, продажу, обігу цивільної зброїю. Текст: 

https://gazetavv.com/news/ukraine/1568721912-zdrastuy-zbroya-.html 

82. Рада зробила крок до скасування ”поправок Лозового” // 

Юридичний вісник України. — 2019. — 13 – 19 верес. (№ 37). — С. 2. 

Зазначено, що Верховна Рада у першому читанні підтримала 

законопроект № 1009, яким скасовуються так звані ”поправки Лозового”, 

а Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Державне бюро 

розслідувань (ДБР) отримують право здійснювати прослуховування 

чиновників. Водночас, законопроект передбачає вилучення із КПК та 

закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди 

Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його 

особистих речей і багажу, транспорту, житлового чи службового 

приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних 

розмов та іншої кореспонденції. 

83. Сарахан Т. Забудовники подаватимуть електронні 

документи / Тетяна Сарахан // Газета по-українськи. — 2019. —          

17 верес. (№ 72). — С. 2. Зазначено, що в Україні планують створити 

Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Відповідний 

законопроект № 1081 народні депутати підтримали в першому читанні. 

Якщо документ приймуть в цілому, забудовники зможуть в електронній 

https://gazetavv.com/news/ukraine/1568721912-zdrastuy-zbroya-.html
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формі подавати всі документи й отримувати дозволи. Паперові 

відповідники можуть узяти за бажанням. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zabudovniki-podavatimut-

elektronni-dokumenti/927955 

84. Сафонова О. Податковий удар під дих ФОПам? / Олена 

Сафонова // Вечірні вісті. — 2019. — 16 - 22 верес. (№ 33). — С. 1,4. 

Розглянуто ухвалення Верховною Радою України в першому читанні 

законопроектів № 1053-1 ”Про внесення змін до Закону України ”Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг” щодо детінізації розрахунків в сфері 

торгівлі і послуг”; № 1073 ”Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг”; № 1232 

”Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 

застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами 

податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року”. 

Наведено коментарі фінансового експерта Олексія Куща, експерта 

Центру аналізу економічної політики Юрія Гаврилечка, які впевнені, що 

закони, які розглядаються парламентом, погіршують умови ведення 

бізнесу, підсилюють податковий тиск й збільшують частку держави у 

відносинах між покупцями й продавцями. Експертами наголошено на 

тому, що фізособи-підприємці (ФОПи) на сьогодні є одними з головних 

донорів місцевих бюджетів, особливо там, де немає великих промислових 

підприємств. Збільшення податкового навантаження на самозайнятих 

осіб призведе до колапсу місцевих бюджетів. Враховуючи те, що нова 

влада збирається збільшити податкове навантаження ще й на великий 

бізнес, матимемо взагалі неприємну ситуацію. Текст: 

https://gazetavv.com/news/economy/1568634510-podatkoviy-udar-pid-dih-

fopam-.html 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zabudovniki-podavatimut-elektronni-dokumenti/927955
https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zabudovniki-podavatimut-elektronni-dokumenti/927955
https://gazetavv.com/news/economy/1568634510-podatkoviy-udar-pid-dih-fopam-.html
https://gazetavv.com/news/economy/1568634510-podatkoviy-udar-pid-dih-fopam-.html
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85. Стимули до подальшого зростання : їх економіці 

забезпечать детінізація та припинення тиску на бізнес // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 12 верес. (№ 174). — С. 1, 2. Висвітлено матеріали 

засідання Кабінету Міністрів України. Акцентовано, що напередодні 

глава уряду прокоментував підтримані Верховною Радою важливі для 

економіки законопроекти, які дадуть країні імпульс для подальшого й 

значно швидшого розвитку виробництва. Так, підтримка Верховною 

Радою законопроекту № 1080 сприятиме зменшенню тиску на бізнес, тим 

самим стимулюватиме його до прозорого способу ведення діяльності. 

Прем’єр-міністр високо оцінив роль ухвалення законопроекту № 1076 

щодо вдосконалення публічних закупівель. Олексій Гончарук зазначив, що 

”Верховна Рада підтримала ще одну важливу ініціативу з економічного 

блоку реформ — законопроєкт №1050. Його реалізація сприятиме 

розвитку малого і середнього підприємництва. Надмірна регуляція має 

відійти в минуле”. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/stimuli-do-

podalshogo-zrostannya/ 

86. Требор И. Госсмета новой власти: долги и доллар по 28 грн 

/ Илья Требор, Христина Коновалова // Сегодня. — 2019. — 17 сент.  

(№ 172). — С. 2. Проаналізовано проект Державного бюджету України 

на 2020 рік, підготовлений Кабінетом Міністрів України та 

зареєстрований 15 версеня 2019 року у Верховній Раді України. Прем’єр-

міністр України Олексій Гончарук наголосив, що фінансовий план 

готують півроку, а у нового уряду на підготовку проекту Держбюджету 

України на 2020 рік було всього два тижні. Наведено коментарі 

економіста Олександра Охріменка та економічного аналітика Івана 

Никитченка щодо проекту Держбюджету на 2020 рік, підготовленого 

урядом Гончарука. Згідно з пояснювальною запискою, запропонованим 

проектом передбачається дохід у сумі 1 079 487 458 грн., видатки 

Держбюджету становитимуть 1 170 002 547 грн., граничний обсяг 

дефіциту закладено на рівні 95 130 530 грн. Щодо мінімальної зарплати, 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/stimuli-do-podalshogo-zrostannya/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/stimuli-do-podalshogo-zrostannya/
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то вона у 2020 році становитиме 4723 гривні, що на 550 гривень більше, 

аніж цього року. Курс долара закладений на рівні 28,2 грн. На погашення 

боргу заплановано близько 440 млрд грн. 

87. Фаріон І. Нардепів залишили без ”броні”. Відсутність у 

парламентаріїв політичного імунітету влада може використати для 

репресій проти опозиції, вважають експерти / Іван Фаріон // Високий 

замок. — 2019. — 5 – 11 верес. (№ 71). — С. 1, 3. Надано коментар 

професора політології Києво-Могилянської академії, наукового директора 

Фонду ”Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва Олексія Гараня з 

приводу зняття депутатської недоторканності. Текст: 

https://wz.lviv.ua/article/396852-nardepiv-zalyshyly-bez-broni 

88. Яременко Н. Вибори на тимчасово окупованих територіях 

не легітимні / Наталія Яременко // Голос України. — 2019. — 13 верес. 

(№ 174). — С. 2. Подано інформацію, що під час вечірнього пленарного 

засідання Верховної Ради України 11 вересня цього року народні депутати 

України ухвалили постанову № 2119 про невизнання легітимності так 

званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України в 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, яку представив 

голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва Богдан Яременко. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321577 

Див. також: № 1, 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 89, 91, 

92, 95, 102. 

Парламентські комітети та фракції 

89. Луканська А. Затверджено склад робочої групи з 

підготовки законопроекту ”Про повну загальну середню освіту” / Анна 

Луканська // Голос України. — 2019. — 12 верес. (№ 173). — С. 3. 

Йдеться про те, що Комітет з питань освіти, науки та інновацій 

затвердив склад робочої групи з підготовки до другого читання проекту 

https://wz.lviv.ua/article/396852-nardepiv-zalyshyly-bez-broni
http://www.golos.com.ua/article/321577
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закону України ”Про повну загальну середню освіту”. Зазначено, що 

документ було прийнято за основу 30 травня парламентом минулого 

скликання. Його мета — законодавче забезпечення реформування системи 

загальної середньої освіти відповідно до базового Закону України ”Про 

освіту” та Концепції ”Нова українська школа”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321517 

90. Насадюк А. Права писание / Алексей Насадюк // 

Юридическая практика. — 2019. — 10 сент. (№ 37). — С. 25. Зазначено, 

що Постановою ”Про перелік, кількісний склад і предмети відання 

комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання” № 19-IX від 29 

серпня 2019 року в парламенті створено 23 комітети. Питаннями 

правового регулювання тією чи іншою мірою будуть займатися всі 

комітети, але найбільше такі питання сконцентровані традиційно в 

трьох ”правових” комітетах. У парламенті дев’ятого скликання це 

комітети з питань антикорупційної політики, правової політики і 

правоохоронної діяльності. Текст: https://pravo.ua/articles/prava-pisanie/ 

91. Норму про незаконне збагачення повернуть // Голос 

України. — 2019. — 10 верес. (№ 171). — С. 3. Подано інформацію, що 

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній Раді 

прийняти в цілому проект закону ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, і покарання за набуття таких активів” (№ 1031), 

визначений Президентом Володимиром Зеленським як невідкладний для 

позачергового розгляду. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321414 

92. Організаційні питання // Освіта України. — 2019. — 9 

верес. (№ 36). — С. 4. Йдеться про перше засідання профільного 

парламентського комітету дев’ятого скликання, який тепер має назву 

”Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій”. 

Розглянуто низку організаційних питань. Народні депутати затвердили 

http://www.golos.com.ua/article/321517
https://pravo.ua/articles/prava-pisanie/
http://www.golos.com.ua/article/321414
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пропозиції комітету до проекту порядку денного другої сесії Верховної 

Ради України дев’ятого скликання. Голова Комітету Сергій Бабак 

розповів, що станом на 4 вересня 2019 року в парламенті зареєстровано 

вісім законопроектів. 

93. Ромашкіна О. Децентралізація — стратегічна реформа, а не 

зміна структур / Олена Ромашкіна // Голос України. — 2019. —           

13 верес. (№ 174). — С. 3. Подано інформацію, що у Комітеті з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування на чолі з головою Андрієм Клочком відбулось 

обговорення питання децентралізації, її актуального стану, наступних 

кроків та міжнародної співпраці. Зазначено, що участь у зустрічі, 

зокрема, взяли Спеціальний посланник уряду Німеччини з питань реформ в 

Україні ”Децентралізація, добре врядування та публічна служба” Георг 

Мільбрадт і керівник Швейцарсько-українського проекту ”Підтримка 

децентралізації в Україні” (DESPRO) Оксана Гарнець. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321558 

Див. також №№ 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 20, 23, 34, 35, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 

58, 63, 71, 81, 88, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102. 

Народні депутати України 

94. Вишневский Ю. Зачем Зеленскому реинкарнация 

Хорошковского / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. —     

9 сент. (№ 36). — С. 6. Йдеться про отримання Валерієм Хорошковським 

посади в Офісі Президента України Володимира Зеленського. У контексті 

давніх зв’язків Валерія Хорошковського з Володимиром Зеленським та його 

впливу на телеканал ”Інтер”, проаналізовано ситуацію, як ці події 

можуть впливати на інформаційну політику в країні та налагодження 

політичних зв’язків з Російською Федерацією, не залучаючи до 

переговорного процесу народного депутата України Віктора Медведчука. 

http://www.golos.com.ua/article/321558
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95. Лавренюк С. Перекрити схеми виведення капіталу в 

офшори / Сергій Лавренюк // Голос України. — 2019. — 19 верес.       

(№ 178). — С. 2. У контексті проведення брифінгу представників фракції 

”Батьківщина” Сергія Соболєва та Вадима Івченко висвітлено питання 

розгляду проекту Держбюджету на 2020 рік та плановане ухвалення 

законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/321801 

96. Макаревская К. Депутатский прием / Катерина 

Макаревская, Елена Павлова // Сегодня. — 2019. — 17 верес. (№ 172). 

— С. 15. Наведено коментар народного депутата Верховної Ради України 

9-го скликання від партії ”Слуга народу”, дворазового чемпіона 

Європейських ігор 2019 року, українського борця греко-римського стилю 

Жана Беленюка про свої перемоги у 2019 році у спорті та про свою 

діяльність в парламенті, де він відповідає за сферу спорта в Україні – він є 

першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань 

молоді і спорту. 

97. ”Недоторканість зняли, тепер хочу …” // Високий замок. — 

2019. — 5 - 11 верес. (№ 71). — С. 3. Надано інформацію про те, як 

голосувала на пленарному засідання сесії Верховної Ради України 9-го 

скликання народний депутат від провладної фракції партії ”Слуга 

народу” Олена Криворучкіна, яка під час скасування депутатської 

недоторканності вела приватну переписку (скріншот SMS-ки 

порилюднили фотокореспонденти). Текст: https://wz.lviv.ua/news/396796-

nedotorkanist-znialy-teper-khochu-kokhatysia-z-toboiu-den-i-nich-sluha-

narodu-popalasia-na-intymnii-perepysi-v-radi 

98. Нитка В. Розвиток туризму — пріоритет для Закарпаття / 

Василь Нитка // Голос України. — 2019. — 11 верес. (№ 172). — С. 3. 

Йдеться про поїздку 8 вересня цього року народного депутата України 

Василя Петьовки на фестиваль-ярмарку ”Гуцульська бриндзя-2019” на 

Рахівщину. Під час спілкування з жителями та гостями народний 

http://www.golos.com.ua/article/321801
https://wz.lviv.ua/news/396796-nedotorkanist-znialy-teper-khochu-kokhatysia-z-toboiu-den-i-nich-sluha-narodu-popalasia-na-intymnii-perepysi-v-radi
https://wz.lviv.ua/news/396796-nedotorkanist-znialy-teper-khochu-kokhatysia-z-toboiu-den-i-nich-sluha-narodu-popalasia-na-intymnii-perepysi-v-radi
https://wz.lviv.ua/news/396796-nedotorkanist-znialy-teper-khochu-kokhatysia-z-toboiu-den-i-nich-sluha-narodu-popalasia-na-intymnii-perepysi-v-radi
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обранець наголосив, що саме традиційні сфери життя горян є найбільш 

перспективними з огляду на розвиток туризму. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321477 

99. Поліщук Т. Без держфінансування? / Тетяна Поліщук // 

День. — 2019. — 11 верес. (№ 164). — С. 12. Прокоментовано пост у  

”Фейсбуці” Миколи Княжицького, народного депутата від ”Європейської 

Солідарності”, який написав, що на засіданні комітету з питань 

гуманітарної та інформаційної політики проголосували за виключення з 

переліку суб’єктів, які отримують державну підтримку у вигляді 

повернення кваліфікованих витрат, українців. Держава має підтримувати 

іноземних продюсерів, а не українських. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/bez-derzhfinansuvannya 

100. Рахманин С. Сергей Рахманин: ”Власть научилась быстро 

и эффективно двигаться к поставленным целям. Но пока не 

научилась точно и верно эти цели определять” / Сергей Рахманин ; 

беседу вела Ольга Бесперстова // Факты и комментарии. — 2019. —   

19 – 25 сент. (№ 36). — С. 4, 6. Народний депутат України, голова фракції 

”Голос” у Верховній Раді, відомий український журналіст, який до 

обрання у парламент працював першим заступником головного редактора 

видання ”Дзеркало тижня” Сергій Рахманін в інтерв’ю розповів про 

надшвидку діяльність Верховної Ради. Він, зокрема, висловив свою думку 

щодо рівня дискусій у парламенті між дилетантами у політиці та 

досвідченими гравцями; стосовно рішення Верховної Ради про дострокове 

припинення повноважень ЦВК; щодо діяльності фракції ”Голос” у 

парламенті. Також Сергій Рахманін акцентував увагу на проблемі 

деескалації конфлікту на Донбасі, зокрема, на моделі можливого 

примирення за формулою Штайнмаэра. Він наголосив, що ”примирення за 

”формулою Штайнмаєра” – не політичне розмінування конфлікту, а його 

потенційна політична детонація”. Текст: https://fakty.ua/318258-mir-po-formule-

shtajnmajera-privedet-k-detonacii-konflikta-na-donbasse---sergej-rahmanin 

http://www.golos.com.ua/article/321477
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/bez-derzhfinansuvannya
https://fakty.ua/318258-mir-po-formule-shtajnmajera-privedet-k-detonacii-konflikta-na-donbasse---sergej-rahmanin
https://fakty.ua/318258-mir-po-formule-shtajnmajera-privedet-k-detonacii-konflikta-na-donbasse---sergej-rahmanin
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101. Сарбей Д. Что новая власть готовит для Луценко / Денис 

Сарбей // Деловая столица. — 2019. — 9 сент. (№ 36). — С. 4. У 

контексті заяви голови фракції ”Слуги народу” Давида Арахамії щодо 

безпосереднього впливу на весь незаконний гральний бізнес колишнього 

Генерального прокурора України Юрія Луценка, розглянуто ситуацію, 

щодо можливого притягнення його до кримінальної відповідальності. 

102. СБУ хочуть очистити від корупції // Голос України. — 2019. 

— 10 верес. (№ 171). — С. 3. Йдеться про прес-конференцію за участі 

народних депутатів України Олександри Устінової і Романа Костенко, 

під час якої вони заявили, що фракція ”Голос” подала законопроект про 

реформування Служби безпеки України. Документ передбачає, зокрема, 

скорочення невластивих функцій Служби безпеки України у сфері 

боротьби з корупцією, організованою злочинністю та 

контррозвідувального захисту економіки держави, а також ліквідацію 

відповідних підрозділів СБУ. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321415 

103. Ткачук О. Зеленский нашел внутреннего врага / Олег 

Ткачук, Антон Савичев // Вести (Всеукраинский выпуск). — 2019. — 

11 сент. (№ 162). — С. 4. Йдеться про ймовірне загострення стосунків 

між Президентом України Володимиром Зеленським та народним 

депутатом України Віктором Медведчуком. Політолог Вадим Карасьов в 

коментарі ”Вестям” розповів, що Володимир Зеленський в першу чергу 

хоче позбавити Віктора Медведчука впливу на українсько-російські 

процеси. Переговірником з Кремлем може стати Валерій Хорошковський, 

який знаходиться в прямій комунікації з впливовими російськими 

чиновниками, що стане сильним ударом по позиціях Віктора Медведчука. 

Див. також: №№ 3, 11, 14, 17, 20, 44, 46, 54, 58, 63, 71, 77, 81, 88, 92, 93. 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого  

22 вересня 2019 р.  

Відповідальний за випуск :  Н. Я. Зайченко 

http://www.golos.com.ua/article/321415

