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Верховна Рада України 
 

1. Бондаренко М. Новоприбывшие / Марина Бондаренко, 

Наталия Лебедь // Фокус. — 2019. — № 36 (6 сент.). — С. 14-13. 

Наведено матеріали інтерв’ю із п’ятьма впершеобраними народними 

депутатами Верховної Ради України 9-го скликання. Про ключові факти 

своєї біографії та професійної діяльності розповіли: Роксолана Підласа 

(25 років, партія ”Слуга народу”), Олег Волошин (38 років, партія 

”Опозиційна платформа – За життя”), Кіра Рудик (33 роки, партія 

”Голос”), Михайло Цимбалюк (54 роки, партія ”Батьківщина”) та Яна 

Зінкевич (24 роки, партія ”Європейська солідарність”). Так, Яна Зінкевич 

у 19 років пішла медиком-добровольцем у зону АТО, створила й очолила 

медичний батальйон ”Госпітал’єри” – службу першої допомоги 

пораненим й їх евакуації із зони бойових дій, власноруч врятувала дві сотні 

бійців. У 2015 році, внаслідок ДТП, отримала важкі травми, через що 

пересувається в інвалідному візку, але продовжує їздити на Схід України. 

У Верховній Раді працюватиме в Комітеті з питань охорони здоров’я, 
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оскільки Комітет з питань ветеранів ліквідовано; прагне очолити 

парламентську комісію з питань ветеранів, у разі її створення; має намір 

подати на розгляд законопроект про надання добровольцям статусу 

учасників бойових дій. Текст: https://focus.ua/politics/439570-novopribyvshie 

2. Бондаренко С. Рекордна 9-та / Соломія Бондаренко // 

Україна молода. — 2019. — 30 - 31 серп. (№ 96). — С. 4. Наведено 

інформацію про урочисте засідання Верховної Ради України дев’ятого 

скликання. Йдеться про перший день роботи парламенту. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3500/180/136742/ 

3. Вальчук Н. Верховна Рада в перший день працювала 13 

годин / Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. — 3 верес.     

(№ 68). — С. 1, 13. Подано інформацію, що 29 серпня 2019 року 424 

народні депутати Верховної Ради України дев’ятого скликання склали 

присягу в сесійній залі. Ухвалено рішення про зняття депутатської 

недоторканності. Вказано, що Уряд на чолі з прем’єром Володимиром 

Гройсманом склав повноваження. Створено п’ять фракцій: ”Слуга 

народу” на чолі з Давидом Арахамією, ”Опозиційна платформа — За 

життя” — з Юрієм Бойком та Вадимом Рабіновичем, ”Батьківщина” — 

з Юлією Тимошенко, ”Європейська солідарність” — з Артуром 

Герасимовим та Іриною Геращенко. Також утворили депутатську групу 

”За майбутнє”, яку очолюють Віктор Бондар і Тарас Батенко. Зазначено, 

що очільника партії ”Слуга народу” Дмитра Разумкова обирали головою 

Верховної Ради. Його заступниками стали однопартієць Руслан 

Стефанчук і представниця ”Батьківщини” Олена Кондратюк. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_verhovna-rada-v-pershij-den-

pracyuvala-13-godin/925265 

4. Верховна Рада дев’ятого скликання розпочала роботу // 

Голос України. - 2019. - 30 серп. (№ 164). — С. 1-3.  Надано інформацію 

про денне засідання 29 серпня 2019 року Верховної Ради України (ВР 

України) дев’ятого скликання. Обраний на посаду Голови ВР України 

https://focus.ua/politics/439570-novopribyvshie
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3500/180/136742/
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_verhovna-rada-v-pershij-den-pracyuvala-13-godin/925265
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_verhovna-rada-v-pershij-den-pracyuvala-13-godin/925265
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Дмитро Разумков у своєму виступі окреслив три головні магістральні 

напрями докорінних змін, ”які зможемо здійснити саме ми і саме у цій залі 

найближчим часом”: реформа інститутів влади, насамперед парламенту; 

очищення влади від корупційних практик, надмірної бюрократії та 

надмірної зарегульованості; запуск механізму стрімкого економічного 

зростання. Подякувавши за підтримку, глава Українського парламенту, 

висловив сподівання, що ”ми будемо парламентом, який працюватиме на 

користь держави і ввійдемо в історію як парламент, який об’єднав 

країну”. На посаду Першого заступника Голови ВР України обрано 

Руслана Стефанчука, а заступником Голови парламенту стала Олена 

Кондратюк. Звертаючись до народних депутатів, Руслан Стефанчук 

наголосив, що український парламент повинен пропонувати українському 

народу на кращих європейських традиціях ті підходи, які мають 

формувати гордість українського законопроектування. Народні депутати 

заслухали позачергове послання Президента України Володимира 

Зеленського про внутрішнє і зовнішнє становище країни. Глава 

Української  держави привітав народних депутатів з початком роботи 

та висловив переконання, що цей парламент ”втілюватиме реальні 

реформи, яких втомилися чекати українці і весь цивілізований світ”. 

Володимир Зеленський окреслив основні завдання законотворчої роботи 

народних депутатів – зняття недоторканності, ухвалення закону про 

імпічмент, дієві реформи правоохоронних органів та судової системи, 

продовження реформи децентралізації тощо. ”Але найголовшіше, це 

зміцнення нацбезпеки і оборони, завершення війни на Донбасі, повернення 

анексованого Російською Федерацією Криму”, наголосив Президент 

України. Народні депутати обрали Олексія Гончарука Прем’єр-міністром 

України за поданням Президента України. У своєму виступі Олексій 

Гончарук окреслив основні завдання уряду та запевнив, що ”у новому уряді 

красти не будуть”. Народні депутати заслухали виступ Голови ВР 

України Андрія Парубія про стан законодавчої роботи в парламенті та 



4 
 

про підсумки п’яти років роботи народних депутатів восьмого скликання. 

Андрій Парубій підкреслив, що головним завданням парламенту було 

забезпечення національної безпеки, та проінформував про основні 

здобутки ВР України восьмого скликання: ухвалення пакета законів, 

необхідних для створення сучасної української армії; завершення 

формування системи антикорупйційних органів; законодавче забезпечення 

децентралізації та освітньої, пенсійної та медичної реформ. Серед 

стратегічних досягнень Андрій Парубій назвав Закон України ”Про 

забезпечення функціонування української мови як державної” та 

розширення україномовного інформаційного та культурного простору. 

”Подією тисячолітнього значення” назвав Андрій Парубій ”створення 

незалежної Православної церкви України, відновлення її єдності з 

Константинопольським Патріархатом та всім православним світом”. А 

найвищим досягненням ВР України восьмого сликання Андрій Парубій 

вважає закріплення в Конституції стратегічного курсу України до 

Європейського Союзу та НАТО. Політик закликав нову владу усвідомити, 

що російська агресія проти України продовжується, і гібридна війна 

ведеться не лише на фронті, а й у засобах масової інформації та 

соціальних мережах.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/321027   

5. Відкритий лист-Звернення особливого суспільного 

значення // Голос України. - 2019. - 29 серп. (№ 163). — С. 7.  Подано 

відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського фахівців 

у сфері конституційного права Анатолія Селіванова, Олександра 

Скрипнюка, Наталії Оніщенко та Миколи Іншина щодо актуальних 

питань конституційної та судової реформ. Запропоновано скликати 

”Першу Всеукраїнську конференцію вчених і практичних працівників, які 

безпосередньо опікуються питаннями конституційного права” та 

використати потенціал вчених з конституційного права у співпраці з 

новим складом Верховної Ради України (ВР України) дев’ятого скликання. 

Зазначено, що ідея проведення Першої Всеукраїнської конференції з 

http://www.golos.com.ua/article/321027
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конституційного права знайшла попередню підтримку серед провідних 

вчених-конституціоналістів, які ініціювали відповідне звернення до глави 

держави. Текст: http://www.golos.com.ua/article/320989   

6. Галаджий Е. Интересные факты о новой Верховной Раде / 

Елена Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 30 авг. (№ 132). — С. 3. 

Зазначено, що Верховна Рада України 9-го скликання нараховує 424 

народні депутати,  342 парламентарі обрано вперше. Буде сформовано 

чотири фракції: 254 представники партії ”Слуга народу”, 43 – 

”Опозиційна платформа – За життя”, 26 – партія ”Батьківщина”, 25 – 

партія ”Європейська Солідарність” 20 – партія ”Голос”, 55 – 

позафракційні народні депутати. Наведено інформацію про оновлений 

склад Верховної Ради України. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/30/ 

7. Горбунова О. Сьогодні розпочне роботу Верховна Рада 

дев’ятого скликання / Олена Горбунова // Голос України. - 2019. -       

29 серп. (№ 163). — С. 3. Подано коментарі народних депутатів – 

представників різних політичних сил щодо перспектив їх діяльності у 

Верховній Раді України (ВР України) дев’ятого скликання. Народний 

депутат від партії ”Слуга Народу” Сергій Колебошин серед 

першочергових завдань назвав ”вирішення конфлікту на сході, економічне 

зростання, організацію ефективного управління державою”. Один з 

лідерів ”Опозиційної платформи – За життя” Юрій Бойко серед головних 

пріоритетів визначив припинення війни, соціальну підтримку громадян, 

відновлення реального сектора економіки, зниження тарифів. Заступник 

голови партії ”Батьківщина” Іван Крулько розповів про підготовлений 

його політичною силою пакет із восьми першочергових законопроектів, 

серед яких – законопроекти про спрямування газу українського видобутку 

на потреби населення та бюджетної сфери, про збільшення пенсій та 

соціальних виплат, про обов’язкове медичне страхування тощо. Як заявив 

лідер партії ”Голос” Святослав Вакарчук, партія наполягатиме на 

http://www.golos.com.ua/article/320989
https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/august/30/
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негайному внесенні законопроекту щодо скасування депутатської 

недоторканності та початку парламентської реформи. Новообраний 

депутат від ”Європейської Солідарності” Софія Федина пріоритетними 

називає питання національної безпеки, територіальної цілісності та 

економічного розвитку держави. Політик також прокоментувала 

питання особистого голосування та зняття депутатської 

недоторканності.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/320992 

8. Горбунова О. Завдяки подвигу захисників країни ми 

живемо в мирі / Олена Горбунова // Голос України. - 2019. - 30 серп.  

(№ 164). — С. 4.  Йдеться про урочисте засідання Верховної Ради України 

(ВР України) дев’ятого скликання з нагоди складання присяги 

новообраними народними депутатами. Голова ВР України восьмого 

скликання Андрій Парубій у своєму виступі нагадав, що 29 серпня в Україні 

– жалобний день пам’яті захисників, які загинули у боротьбі за 

незалежність, суверенітет та цілісність України. Андрій Парубій 

закликав бути ”гідними полеглих лицарів України”, а парламентаріям 

нового скликання побажав плідної та конструктивної роботи.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321041   

9. Горбунова О. Новий Кабмін і попереднє схвалення зняття 

депутатської недоторканності / Олена Горбунова // Голос України. — 

2019. — 31 серп. (№ 165). — С. 1, 2. Йдеться про перше пленарне 

засідання Верховної Ради 9-го скликання. За час роботи народні депутати 

ухвалили низку кадрових рішень, попередньо схвалили зміни до 

Конституції щодо зняття депутатської недоторканності та ухвалили 

низку рішень щодо роботи парламенту. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321065 

10. До законодавців завітали представники Фонду Східна 

Європа та Агентства США з міжнародного розвитку / Інформ. упр. 

апарату Верхов. Ради України // Голос України. - 2019. - 29 серп.         

(№ 163). — С. 2.  Йдеться про відвідання Верховної Ради України (ВР 

http://www.golos.com.ua/article/320992
http://www.golos.com.ua/article/321041
http://www.golos.com.ua/article/321065
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України) представниками Фонду Східна Європа та Агентства США з 

міжнародного розвитку, які ознайомилися з роботою парламенту. 

Зокрема, учасникам екскурсії розповіли про створення картини 

”Державотворення” та ознайомили їх з експозицією ”Історія 

українського парламентаризму”. В Освітньому парламентському центрі 

гості прослухали інформацію про його діяльність, переглянули навчальні 

фільми та отримали інформаційні матеріали, випущені за підтримки 

Програми USAID РАДА та проекту ЄС-ПРООН.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320980 

11. Екскурсанти дізнались, як функціонує парламент, а діти 

відчули себе в ролі депутатів / Інформ. упр. апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. - 2019. - 28 серп. (№ 162). — С. 2.  Йдеться 

про проведення у Верховній Раді України (ВР України) Дня відкритих 

дверей з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. 

Цього дня парламент відвідало 250 екскурсантів у складі 12 груп, які 

ознайомилися з роботою та історією єдиного законодавчого органу 

країни, прослухали розповідь та подивилися фотоматеріали експозиції про 

архітектурну спадщину будинку ВР України.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320921 

12. Зеленський В. Позачергове послання Президента України 

до Верховної Ради / Володимир Зеленський // Урядовий кур’єр. — 

2019. — 30 серп. (№ 165). — С. 3. Наведено текст Послання Президента 

України Володимира Зеленського до Верховної Ради України (ВР України) 

9-го скликання у зв’язку з її вступом у повноваження та початком роботи. 

Президент наголосив, що ”… дуже радий, що у нас з’явився парламент, 

який справді готовий працювати” та ”… впевнений, що зараз країна 

нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом 

змін”. В. Зеленський зазначив, що ”найближчим часом з’явиться 

дієздатний та ефективний уряд, який представить програму дій”. Глава 

держави окреслив стратегічні напрямки курсу країни, серед яких: 

http://www.golos.com.ua/article/320980
http://www.golos.com.ua/article/320921
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”зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі 

та повернення анексованого Російською Федерацією Криму”. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pozachergove-poslannya-prezidenta-ukrayini-

do-verh/ 

13. Иваненко А. Верховная Рада утвердила закон о снятии 

неприкосновенности с народных депутатов / Анна Иваненко // Факты 

и комментарии. — 2019. — 5 – 11 сент. (№ 34). — С. 2. Проінформовано, 

що у перший день роботи другої сесії Верховної Ради України (ВР України) 

9-го скликання у присутності Президента України Володимира 

Зеленського й новопризначеного Кабінету Міністрів народні депутати 

протягом 12 годин ухвалювали законопроекти, подані В. Зеленським як 

невідкладні. Стартували з законопроекту, внесеного раніше до ВР України  

Президентом Петром Порошенком, про скасування депутатської 

недоторканності, а потім, у режимі нон-стоп ухвалили у першому 

читанні й відправили на розгляд до Конституційного Суду ще сім проектів 

документів, які змінюють Конституцію України. Акцентовано увагу на 

особливостях ухвалення депутатами в другому читанні законопроєкту № 

7203 ”Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо 

недоторканності народних депутатів України)”. Зазначено, що документ 

має набути чинності 1 січня 2020 року. ”За” проголосували 373 народні 

депутати із 404 зареєстрованих у сесійній залі за мінімально необхідних 

300. Наведено коментарі Голови ВР України Дмитра Разумкова щодо 

скасування депутатської недоторканності. Текст: https://fakty.ua/316191-

my-pokazali-vsemu-miru-chto-ukrainu-nikto-ne-mozhet-slit-krome-nas-samih---

izvestnyj-politolog 

14. Иваненко А. Средний возраст новой Верховной Рады и 

нового Кабинета министров – 40 лет / Анна Иваненко // Факты и 

комментарии. — 2019. — 5 – 11 сент. (№ 34). — С. 4. Проінформовано 

про початок роботи Верховної Ради України (ВР України) 9-го скликання, 

парламентська більшість якої сформована одноосібно 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pozachergove-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verh/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pozachergove-poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verh/
https://fakty.ua/316191-my-pokazali-vsemu-miru-chto-ukrainu-nikto-ne-mozhet-slit-krome-nas-samih---izvestnyj-politolog
https://fakty.ua/316191-my-pokazali-vsemu-miru-chto-ukrainu-nikto-ne-mozhet-slit-krome-nas-samih---izvestnyj-politolog
https://fakty.ua/316191-my-pokazali-vsemu-miru-chto-ukrainu-nikto-ne-mozhet-slit-krome-nas-samih---izvestnyj-politolog
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пропрезидентською фракцією ”Слуга народу”. Зазначено, що середній вік 

депутатів – 40 років. У день урочистого засідання новообрані законодавці 

після прийняття присяги обрали керівництво ВР України й сформували 

Кабінет Міністрів України. Так, Головою ВР України став Дмитро 

Разумков, Першим його заступником – Руслан Стефанчук, заступником – 

Олена Кондратюк. Кабінет Міністрів очолив Олексій Гончарук.  До складу 

уряду уввійшли: Дмитро Кулеба — віцепрем’єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, Михайло Федоров — 

віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації, Оксана 

Маркарова — міністр фінансів, Тимофій Милованов — міністр розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства, Вадим Пристайко — 

міністр закордонних справ, Андрій Загороднюк — міністр оборони, Арсен 

Аваков — міністр внутрішніх справ, Олексій Оржель — міністр 

енергетики та захисту довкілля, Владислав Криклій — міністр 

інфраструктури, Володимир Бородянський — міністр культури, молоді та 

спорту, Денис Малюська — міністр юстиції, Ганна Новосад — міністр 

освіти і науки, Альона Бабак — міністр розвитку громад та територій, 

Зоряна Скалецька — міністр охорони здоров’я, Юлія Соколовська — 

міністр соціальної політики, Оксана Коляда — міністр у справах 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб, Дмитро Дубілет — Міністр Кабінету Міністрів. Подано стислі 

біографічні відомості та фото керівництва ВР і Кабінету Міністрів 

України. Текст: https://fakty.ua/316803-vlast-v-licah-srednij-vozrast-novoj-

verhovnoj-rady-i-kabmina---40-let 

15. Івано-Франківську область представлятимуть 11 народних 

обранців // Голос України. — 2019. — 4 верес. (№ 167). — С. 11. Подано 

інформацію, що сім мандатів у Верховній Раді отримали представники 

Івано-Франківської області через делегування повноважень у 83 – 89-му 

одномандатних виборчих округах. Це Оксана Савчук (ВО ”Свобода”), Ігор 

Фріс, Едуард Прощук, Олександр Матусевич, Зіновій Андрійович, Андрій 

https://fakty.ua/316803-vlast-v-licah-srednij-vozrast-novoj-verhovnoj-rady-i-kabmina---40-let
https://fakty.ua/316803-vlast-v-licah-srednij-vozrast-novoj-verhovnoj-rady-i-kabmina---40-let
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Іванчук, Володимир Тимофійчук (усі — партія ”Слуга народу”). Як 

представники цієї ж партії прикарпатці отримали ще чотири мандати. 

Це Олег Марусяк, Роман Мулик, Василь Мокан та Олена Вінтоняк. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321169 

16. Із виступів уповноважених представників депутатських 

фракцій та груп // Голос України. — 2019. — 4 верес. (№ 167). — С. 3. 

Наведено коментарі уповноважених представників депутатських фракцій 

та груп щодо голосування у Верховній Раді України стосовно змін до 

Конституції України з того чи іншого питання. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321203 

17. Капсамун І. Запит на справедливість або популізм? / Іван 

Капсамун // День. — 2019. — 4 верес. (№ 159). — С. 5. У контексті 

ухваленого народними депутатами України законопроекту щодо 

скасування депутатської недоторканності, розглянуто ситуацію 

стосовно необхідності прийняття цього закону. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zapyt-na-spravedlyvist-abo-populizm 

18. Капсамун І. ЗеВлада: тепер відповідальність повна / Іван 

Капсамун // День. — 2019. — 30 – 31 серп. (№ 156/157). — С. 4-5. Подано 

інформацію, що 29 серпня цього року почала роботу Верховна Рада 

України 9-го скликання, яка на першому засіданні затвердила керівництво 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Сформовано 

п’ять депутатських фракцій: ”Слуга народу” – 254 народних депутатів, 

”Опозиційна платформа – ”За життя” – 44 народних депутатів, 

”Батьківщина” – 25 народних депутатів, ”Європейська солідарність” – 

27 народних депутатів, ”Голос” – 17 народних депутатів. Також у 

парламенті створено депутатську групу ”За майбутнє” – 23 народних 

депутати. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zevlada-teper-

vidpovidalnist-povna 

19. Коваленко С. Процедура ухвалення рішення відповідає 

законодавству / Сергій Коваленко // Голос України. — 2019. — 4 верес. 

http://www.golos.com.ua/article/321169
http://www.golos.com.ua/article/321203
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zapyt-na-spravedlyvist-abo-populizm
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zevlada-teper-vidpovidalnist-povna
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zevlada-teper-vidpovidalnist-povna
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(№ 167). — С. 3. У коментарях Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова та першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана 

Стефанчука стосовно рішення про скасування депутатської 

недоторканності, висловлено задоволення, що окрім фракції ”Слуга 

народу” за цей законопроект проголосували й інші фракції. Коментуючи 

заяви щодо можливого порушення Регламенту під час голосування, 

Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук наголосили, що всі процедури 

були чітко дотримані. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321200 

20. Коваль Л. ”Зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту 

швидкість і впевнено рухатися шляхом змін” / Любомира Коваль // 

Урядовий кур’єр. — 2019. — 30 серп. (№ 165). — С. 1, 2. Йдеться про 

урочисте засідання 29 серпня 2019 року Верховної Ради України             

(ВР України) 9-го скликання та початок роботи першої сесії парламенту. 

Зазначено, що під час засідання ВР новообрані народні депутати склади 

присягу та вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання. У 

сесійній залі були присутні: Президент України Володимир Зеленський, 

попередні президенти України, на той час ще Прем’єр-міністр Володимир 

Гройсман і урядовці, представники духовенства й іноземні політики. 

Зазначено, що під час першої сесії ВР України 9-го скликання, яка 

розпочалася о 13.00    29 серпня і закінчилася у ніч на 30 серпня, депутати 

обрали головою ВР України керівника партії ”Слуга народу” Дмитра 

Разумкова, першим його заступником – Руслана Стефанчука, другим 

заступником – Олену Кондратюк. Також було оголошено про створення 

депутатських фракцій, коаліції, анонсовано ліквідацію низки міністерств. 

Депутати призначили прем’єр-міністром Олексія Гончарука і затвердили 

склад уряду, який він запропонував. За поданням президента Володимира 

Зеленського, СБУ очолив Іван Баканов, МЗС – Вадим Пристайко, 

Міноборони – Андрій Загороднюк. Генпрокурором став Руслан Рябашапка. 

ВР України також затвердила список комітетів та їхніх голів. 

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до 

http://www.golos.com.ua/article/321200
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депутатів, а перед цим – вніс законопроєкт про імпічмент президента. 

Наведено тези виступів Президента України, представників новообраного 

керівництва ВР України та ін. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zaraz-

krayina-nareshti-zmozhe-vvimknuti-pyatu-shvi/ 

21. Козуб Т. Топ-10 идей ”Слуг народа”: антиспам и штрафы / 

Тарас Козуб // Вести (Всеукраинский выпуск). — 2019. — 2 сент.         

(№ 155). — С. 4. Йдеться про законодавчі ініціативи, напрацьовані та 

подані на розгляд до Верховної Ради України народними депутати України 

від партії ”Слуга народу”. Акцентовано увагу на законодавчих ініціативах 

стосовно посилення боротьби з корупцією тощо. 

22. Мирний М. ”Кожен голос впливає” / Микола Мирний // 

День. — 2019. — 5 верес. (№ 160). — С. 4. Йдеться про те, що 

переселенці закликають народних депутатів України зустрітися із 

ініціаторами законопроекту № 6240 ”Про внесення змін до деяких законів 

України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших 

мобільних усередині країни громадян)”, обговорити та, ухвалити його, 

надати їм право та можливість голосувати за місцем фактичного 

проживання до 31 грудня 2019 року. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/kozhen-golos-vplyvaye 

23. Нитка В. Окреслено важливість тісної співпраці з 

парламентаріями / Василь Нитка // Голос України. — 2019. — 4 верес. 

(№ 167). — С. 4. Йдеться про те, що голова Закарпатської обласної 

державної адміністрації Ігор Бондаренко зустрівся з новообраними 

народними депутатами Ігорем Кривошеєвим, Андрієм Жупанином та 

Анатолієм Костюком від партії ”Слуга народу”. Окреслено пріоритети 

щодо розвитку регіону і важливість тісної співпраці з парламентаріями 

для вирішення гострих проблем. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321159 

24. Новообрані депутати тренувалися голосувати і формували 

порядок денний // Голос України. - 2019. - 29 серп. (№ 163). — С. 1-2.   

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zaraz-krayina-nareshti-zmozhe-vvimknuti-pyatu-shvi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zaraz-krayina-nareshti-zmozhe-vvimknuti-pyatu-shvi/
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/kozhen-golos-vplyvaye
http://www.golos.com.ua/article/321159
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Йдеться про організаційну зустріч новообраних народних депутатів 

України дев’ятого скликання з керівництвом апарату Верховної Ради 

України (ВР України) та керівниками головних структурних підрозділів 

апарату. Парламентарії ознайомились з особливостями роботи системи 

”Рада” та як зазначив представник Президента України у парламенті 

Руслан Стефанчук, ”зібрання присвятили тому, щоб люди зрозуміли, як 

технічно втілювати ті права, які надані їм Регламентом України”. 

Надано інформацію про засідання Підготовчої депутатської групи з 

організації роботи ВР України дев’ятого скликання, під час якої ухвалено 

низку рішень: затверджено процедуру підписання присяги народними 

депутатами; узгоджено розподіл приміщень для роботи комітетів; 

збільшено верхню межу кількості народних депутатів у комітеті до 34 

осіб; затверджено пропозиції щодо персонального розподілу керівних 

посад у 23 комітетах ВР України дев’ятого скликання.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320979 

25. Писана Н. Депутатську недоторканність відправлено на 

звалище / Наталя Писана // Урядовий кур’єр. — 2019. — 4 верес.       

(№ 168). — С. 1, 2. Висвітлено перебіг другої сесії Верховної Ради України 

(ВР України) IX скликання, ознаменованої довгоочікуваним для 

громадянського суспільства рішенням: парламентарії скасували 

депутатську недоторканність, ухваливши в другому читанні 

законопроєкт № 7203 ”Про внесення змін до статті 80 Конституції 

України (щодо недоторканності народних депутатів України)”. 

Зазначено, що документ має набути чинності 1 січня 2020 року. ”За” 

проголосували 373 народні депутати із 404 зареєстрованих у сесійній залі 

за мінімально необхідних 300. Нагадано, що законопроєкт №7203 

зареєстрував у парламенті VIII скликання п’ятий Президент України 

Петро Порошенко. Відтак зі статті 80 Основного Закону вилучається 

положення, що гарантує парламентаріям депутатську недоторканність, 

а також неможливість бути притягнутими до кримінальної 

http://www.golos.com.ua/article/320979
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відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди на те ВР 

України. Проте залишається норма, що народні депутати не несуть 

юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання 

в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи 

наклеп. Наведено коментарі Голови ВР України Дмитра Разумкова, 

народного депутата України Сергія Соболєва та ін. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/deputatsku-nedotorkannist-vidpravleno-na-

zvalishe/ 

26. Попов І. Нова Рада має почати роботу з реформи самого 

парламенту / Ігор Попов // Юридичний вісник України. — 2019. —     

23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — С. 5. За словами автора статті, 

Верховна Рада дев’ятого скликання має всі шанси на проведення 

парламентської реформи. Перше і найпростіше – боротьба з 

кнопкодавством шляхом впровадження сенсорної кнопки. Найбільш 

системна реформа – підготовка і розгляд питань порядку денного за 

повним циклом публічної політики. На думку автора, розподіл керівних 

посад у комітетах має бути пропорційним серед фракцій, згідно із 

законом про регламент та європейськими стандартами. Важливо 

посилити контрольну функцію парламенту. Цікавою може стати й 

дискусія про матеріальне забезпечення депутатів тощо. 

27. Пригода М. Їх Рада для телевізора / Марко Пригода // 

Львівська Пошта. — 2019. — 30 серп. (№ 68). — С. 2. Наведено 

інформацію про перше засідання ВР України 9-го скликання, яке відбулося 

29 серпня 2019 року. Затверджено персональний склад Кабінету 

Міністрів України, сформовано п’ять фракцій та одну депутатську 

групу. Зазначено, що під час засідання порушувався регламент ВР України. 

Текст: http://www.lvivpost.net/ukraine/n/44892 

28. Склад нового Кабінету Міністрів України // Урядовий 

кур’єр. — 2019. — 31 серп. (№ 166). — С. 1, 2. Зазначено, що Верховна 

Рада  України (ВР України) 9-го скликання пакетним голосуванням 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/deputatsku-nedotorkannist-vidpravleno-na-zvalishe/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/deputatsku-nedotorkannist-vidpravleno-na-zvalishe/
http://www.lvivpost.net/ukraine/n/44892
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призначила членів Кабінету Міністрів України. Голова ВР України 

Дмитро Разумков зауважив, що призначення відбулося відповідно до 

списку, озвученого Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. За це рішення 

проголосував 281 народний депутат із 395, зареєстрованих у сесійній залі. 

Фракції ”Батьківщина”, ”Європейська солідарність”, ”Голос” та 

”Опозиційна платформа — За життя” не дали жодного голосу. До складу 

уряду уввійшли: Дмитро Кулеба — віцепрем’єр-міністр з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, Михайло Федоров — 

віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації, Оксана 

Маркарова — міністр фінансів, Тимофій Милованов — міністр розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства, Вадим Пристайко — 

міністр закордонних справ, Андрій Загороднюк — міністр оборони, Арсен 

Аваков — міністр внутрішніх справ, Олексій Оржель — міністр 

енергетики та захисту довкілля, Владислав Криклій — міністр 

інфраструктури, Володимир Бородянський — міністр культури, молоді та 

спорту, Денис Малюська — міністр юстиції, Ганна Новосад — міністр 

освіти і науки, Альона Бабак — міністр розвитку громад та територій, 

Зоряна Скалецька — міністр охорони здоров’я, Юлія Соколовська — 

міністр соціальної політики, Оксана Коляда — міністр у справах 

ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 

осіб, Дмитро Дубілет — Міністр Кабінету Міністрів. Також повідомлено, 

що головою Служби безпеки України став Іван Баканов, Генеральним 

прокурором – Руслан Рябошапка. Наведено дані професійних біографій та 

перелік основних досягнень Прем’єр-міністра України, новообраних членів 

уряду, голови СБУ та Генпрокурора. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sklad-novogo-kabinetu-ministriv-ukrayini/ 

29. Требор И. Дебют парламента / Илья Требор // Сегодня. — 

2019. — 30 авг. – 1 сент. (№ 160). — С. 3. Йдеться про перше засідання 

Верховної Ради України 9-го скликання. Зазначено, що парламент розпочне 

працювати в умовах монопартійної більшості, причому найчисельнішої за 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sklad-novogo-kabinetu-ministriv-ukrayini/
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весь час незалежності України. Фракція президентської політичної партії 

«Слуга народу» нараховує 254 народних депутати. ”Сегодня” 

проаналізували, що встигла зробити нова Верховна Рада в перший день 

роботи. 

30. Требор И. Ежовые рукавицы для ВР : без спама и мандатов 

/ Илья Требор // Сегодня. — 2019. — 3 сент. (№ 162). — С. 2. Йдеться 

про наміри народних депутатів ухвалити закон про зняття депутатської 

недоторканості. Зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року. У 

тому ж законопроекті прописана і відповідальність за неперсональне 

голосування. Боротися з цим хочуть запуском нової системи голосувань із 

сенсорною кнопкою. За словами Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Дмитра Разумкова, кнопка повинна бути прив’язана до відбитку 

пальця конкретного парламентаря. Ще одним елементом контролю за 

діяльністю парламенту може стати його скорочення. Проте в документі 

не прописані механізм і терміни скорочення, а тому поки невідомо, 

скоротять ВР України нинішнього скликання чи вже наступного. 

31. У Раді створили п’ять фракцій і депутатську групу // 

Юридичний вісник України. — 2019. — 23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — 

С. 2. Подано інформацію, що депутати Верховної Ради України створили 

п’ять фракцій і одну депутатську групу в парламенті: ”Слуга народу” – 

254 народні депутати, ”Опозиційна платформа – За життя” – 44, 

”Європейська солідарність” – 27, ВО ”Батьківщина” – 25, ”Голос” – 17, 

депутатська група ”За майбутнє” – 23. Також ”Слуга народу”, яка має 

монобільшість у Раді, планує сформувати коаліцію самостійно. 

32. Черная О. Соблазняющая беззащитность : зачем 

Зеленскому нужны депутаты без неприкосновенности / Ольга Черная 

// Фокус. — 2019. — № 36 (6 сент.). — С. 12-13. Йдеться про скасування 

депутатської недоторканності Верховною Радою України 9-го скликання. 

Зазначено, що 3 вересня депутати ухвалили в другому читанні 

законопроект №7203 ”Про внесення змін до статті 80 Конституції 
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України (щодо недоторканності народних депутатів України)”. 

Документ має набути чинності 1 січня 2020 року. Нагадано, що 

законопроєкт №7203 зареєстрував у парламенті 8-го скликання п’ятий 

Президент Петро Порошенко. Проаналізовано особливості та значення 

скасування депутатської недоторканності для суспільства та народних 

обранців. Наголошено, що втративши депутатську недоторканність, 

народні депутати ризикують перетворитися в співробітників 

законодавчого департаменту Офісу Президента України Володимира 

Зеленського. Текст: https://focus.ua/politics/439279-

soblazniaiushchaia_bezzashchitnost 

33. Шевченко А. Верховна Рада скасувала депутатську 

недоторканність / Анна Шевченко // Голос України. — 2019. — 4 верес. 

(№ 167). — С. 1, 2. Подано інформацію, що народні депутати Верховної 

Ради України (ВР України) 9-го скликання проголосували за законопроект 

№ 7203 щодо скасування депутатської недоторканності, рішення було 

прийнято 373 голосами. Зазначено, що у роботі другої сесії Верховної 

Ради України 9-го скликання, яка прийняла це рішення, взяли участь 

Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України 

Олексій Гончарук та члени уряду, керівники виконавчої та судової гілок 

влади, представники органів влади, яких призначає та звільняє ВР України, 

інші офіційні особи. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321187 

34. Шевчук Ю. Парламент — це єдиний організм, який 

повинен працювати на інтереси держави / Юліана Шевчук // Голос 

України. — 2019. — 3 верес. (№ 166). — С. 1, 2, 3. Йдеться про перше 

засідання Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і груп та 

голів парламентських комітетів Верховної Ради України (ВР України) 9-го 

скликання. Акцентовано увагу, що до порядку денного другої сесії включено 

майже 300 законопроектів, із яких 67 — внесені Президентом України 

Володимиром Зеленським як невідкладні, 59 законопроектів 

розглядатимуться за скороченою процедурою. Окрім того, є понад 120 

https://focus.ua/politics/439279-soblazniaiushchaia_bezzashchitnost
https://focus.ua/politics/439279-soblazniaiushchaia_bezzashchitnost
http://www.golos.com.ua/article/321187
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перехідних законопроектів. Не пізніше 15 вересня новосформований 

Кабінет Міністрів має подати до ВР України проект Державного 

бюджету на 2020 рік. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321154 

35. Шевчук Ю. Розпочато процес внесення змін до 

Конституції, які були передвиборними обіцянками / Юліана Шевчук // 

Голос України. — 2019. — 5 верес. (№ 168). — С. 1, 2. Йдеться про те, 

що народні депутати працювали понаднормово під час вечірнього 

засідання 3 вересня цього року, розглядаючи законодавчі ініціативи 

Президента України Володимира Зеленського про внесення змін до 

Конституції України. Наведено коментарі народних обранців щодо 

доцільності внесення таких змін на розгляд Верховної Ради України (ВР 

України).  Акцентовано увагу, що Президент пропонує такі конституційні 

зміни: надання Президентові права призначати і звільняти директорів 

антикорупційних органів (НАБУ і ДБР) і утворювати регуляторні органи; 

скорочення чисельності складу ВР України — з 450 народних депутатів до 

300; дострокове припинення повноважень народного депутата України за 

кнопкодавство та прогули; запровадження виборчого цензу — володіння 

державною мовою, закріплення пропорційної виборчої системи на 

парламентських виборах; надання народу права законодавчої ініціативи 

(процедуру має бути виписано в окремому законі); розширення права ВР 

України утворювати уповноважених в окремих сферах; скасування 

адвокатської монополії. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321250 

36. Юрченко М. Шанс на втілення обіцяних змін / Михайло 

Юрченко // Урядовий кур’єр. — 2019. — 3 верес. (№ 167). — С. 1, 2. 

Висвітлено матеріали зустрічі Президента України Володимира 

Зеленського з керівництвом Верховної Ради УКкраїни (ВР України), 

Кабінету Міністрів і правоохоронних органів, на якій глава держави 

оприлюднив напрями перетворень в країні. Зазначено, що Президент 

доручив голові уряду Олексієві Гончаруку й міністрові розвиту економіки, 

торгівлі і сільського господарства Тимофієві Милованову до 1 жовтня 

http://www.golos.com.ua/article/321154
http://www.golos.com.ua/article/321250
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цього року підготувати проект реформи земельних відносин.  А до             

1 грудня поставлено за мету скасувати мораторій на продаж земель. 

Міністрові оборони Андрієві Загороднюку глава держави доручив 

розробити й затвердити план оборони і комплекс заходів із захисту 

України від агресії. Також, до 1 січня 2020 року Президент вимагає від 

уряду провести повне кадрове перезавантаження найкорупційніших для 

бізнесу і громадян державних структур, серед яких: Держгеокадастр, 

Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, 

Держекоінспекція, Укртрансбезпека, Укравтодор. Під час заходу 

акцентовано увагу на напрацюванні Урядом програми своєї діяльності, яка 

буде людиноорієнтованою. До кінця вересня Прем’єр-міністр пообіцяв 

презентувати перелік великих національних проєктів, зокрема, 

цифровізації. У своєму виступі Генеральний прокурор України Руслан 

Рябошапка пообіцяв ”вогнем і мечем” випалювати негативні явища у 

правоохоронній системі, що останніми роками стала своєрідною 

організованим злочинним угрупованням. А Верховна Рада України 

робитиме все для законодавчого забезпечення реформ, запевнив громадян 

її Голова Дмитро Разумков. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/shans-na-

vtilennya-obicyanih-zmin/ 

Див. також: №№ 39, 42, 43, 47, 48, 51, 63, 74 

Позачергові вибори до Верховної Ради України 

37. Лісова Л. Суд скасував протокол ЦВК / Лідія Лісова // 

Голос України. – 2019. – 29 серп. (№ 163). — С. 2. Йдеться про рішення 

Верховного Суду за позовом кандидата в народні депутати від ”Слуги 

народу” Наталії Д’яченко про скасування протоколу Центральної 

виборчої комісії (ЦВК) про визнання переможцем виборів по 198-му окрузі 

самовисуванця Сергія Рудика. Зазначено, що суд зобов’язав ЦВК 

продовжити ”дії щодо встановлення результатів виборів народних 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/shans-na-vtilennya-obicyanih-zmin/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/shans-na-vtilennya-obicyanih-zmin/
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депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 198”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320981 

Голова Верховної Ради України 

38. Коваленко С. Головне питання наступного пленарного 

тижня — пакет економічних реформ / Сергій Коваленко // Голос 

України. — 2019. — 7 верес. (№ 170). — С. 1, 2. Подано інформацію, що 

відбулася нарада представників фракції ”Слуга народу” за участі Голови 

Верховної Ради Дмитра Разумкова, Президента України Володимира 

Зеленського та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, під час якої 

обговорювалися питання організації роботи парламенту та співпраці з 

главою держави і урядом, підготовки до 15 вересня проекту 

держбюджету на 2020 рік та розгляду пакета президентських 

законопроектів, які нещодавно було зареєстровано у Верховній Раді.   

Текст: http://www.golos.com.ua/article/321344 

39. Коваленко С. Процедура ухвалення рішення відповідає 

законодавству / Сергій Коваленко // Голос України. — 2019. — 4 верес. 

(№ 167). — С. 3. У коментарях Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова та першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана 

Стефанчука стосовно рішення про скасування депутатської 

недоторканності, висловлено задоволення, що окрім фракції ”Слуга 

народу” за цей законопроект проголосували й інші фракції. Коментуючи 

заяви щодо можливого порушення Регламенту під час голосування, 

Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук наголосили, що всі процедури 

були чітко дотримані. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321200 

40. Петренко Р. Для них он просто Димочка / Роксолана 

Петренко // Вести (Всеукраинский выпуск). — 2019. — 5 сент. (№ 158). 

— С. 4-5. Висвітлено біографічні дані Голови Верховної Ради України 

Дмитра Розумкова, починаючи з його дитинства до цього часу. 

http://www.golos.com.ua/article/320981
http://www.golos.com.ua/article/321344
http://www.golos.com.ua/article/321200
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41. Потрібен контроль з боку народних депутатів за 

розслідуванням обставин загибелі військовослужбовців під 

парламентом // Голос України. — 2019. — 3 верес. (№ 166). — С. 3. 

Подано інформацію, що Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 

узяв участь у церемонії вшанування пам’яті військовослужбовців, які 

загинули 31 серпня 2015 р. під час несення служби під стінами Верховної 

Ради. Він запевнив, що парламент допомагатиме в розслідуванні злочину у 

рамках чинного законодавства. Також, за його словами, буде надано 

підтримку родичам постраждалих. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321144 

42. Ромашкіна О.  Сенсорну кнопку заблокували … / Олена 

Ромашкіна // Голос України. –   2019.  – 28 серп. (№ 162). — С. 3. 

Надано інформацію про брифінг Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Андрія Парубія, який прокоментував ситуацію навколо 

запровадження сенсорної кнопки для голосування народних депутатів. 

Андрій Парубій повідомив, що з невідомих причин 23 серпня перед 

початком загального тестування кнопки без офіційного попередження та 

без рішення суду до парламенту прибули слідчі працівники Служби безпеки 

України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР), які заблокували 

роботу комп’ютерного центру ВР України. Глава парламенту також 

проінформував про плани нового керівництва ВР України удосконалити 

роботу системи ”Рада” та закупити систему ”Рада-4” з ідентифікацією 

відбитків пальця. Подано коментарі щодо ситуації, яка склалася навколо 

запровадження системи голосування народних депутатів, представника 

Президента України у ВР України Руслана Стефанчука, першого 

заступника керівника апарату ВР України Володимира Слишинського та 

директора ДБР Романа Труби.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320923   

43. Ромашкіна О. У нас унікальний шанс — провести всі 

необхідні реформи / Олена Ромашкіна // Голос України. — 2019. —       

http://www.golos.com.ua/article/321144
http://www.golos.com.ua/article/320923
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3 верес. (№ 166). — С. 1, 2. Йдеться про зустріч Президента України 

Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради Укураїни (ВР 

України), Кабінету Міністрів та правоохоронних органів. На зустрічі він 

зазначив, що Президент, нова ВР України, Кабінет Міністрів та 

правоохоронні органи є однодумцями і це створює унікальні можливості 

для проведення всіх необхідних реформ в країні. Голова ВР України 

Дмитро Разумков також зауважив, що Президент, парламент та уряд — 

єдина команда, яка дійсно буде реалізовувати всі ті обіцянки, які 

Президент та партія зробили під час виборчих кампаній. Прем’єр-міністр 

Олексій Гончарук окреслив у своєму виступі основні завдання, поставлені 

перед урядом на наступні п’ять років. Особливу увагу Президент приділив 

питанням реформи правоохоронних органів, судів та подолання корупції. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/321153 

44. Спікер Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкєтіс 

привітав Дмитра Разумкова з обранням на посаду Голови Верховної 

Ради України // Голос України. — 2019. — 4 верес. (№ 167). — С. 3. 

Йдеться про телефонну розмову Голови Верховної Ради України Дмитра 

Разумкова зі Спікером Сейму Литовської Республіки Вікторасом 

Пранцкєтісом, під час якої литовський спікер побажав успіхів 

новообраному Голові Верховної Ради України та досягнення конкретних 

результатів на високій посаді. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321204 

45. Спікером парламенту став Дмитро Разумков // Юридичний 

вісник України. — 2019. — 23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — С. 2. Подано 

інформацію, що Верховна Рада України дев’ятого скликання обрала 

спікером представника президентської партії ”Слуга народу” Дмитра 

Разумкова. За нього проголосували 382 депутати. За словами Дмитра 

Разумкова, пріоритетами нової Верховної Ради стануть реформа 

інститутів влади, боротьба з корупцією і прискорення економічного 

зростання України. 

http://www.golos.com.ua/article/321153
http://www.golos.com.ua/article/321204
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46. Шевченко А. В українському суспільстві вилучено касту 

недоторканних / Анна Шевченко // Голос України. — 2019. — 5 верес. 

(№ 168). — С. 3. Йдеться про брифінг Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова після завершення пленарних засідань 3 вересня, під час 

яких було скасовано депутатську недоторканність. Дмитро Разумков 

наголосив на тому, що він сподівається, що і в майбутньому народні 

депутати цього скликання будуть працювати плідно, ефективно та 

виключно в інтересах українського народу. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321255 

Див. також: № 3 , 4, 13, 14, 19, 25, 28, 30, 36, 54, 73 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

Див. : №№ 4,  14, 19, 39 

Заступник Голови Верховної Ради України 

Див. : №№ 4, 14 

Законотворчість 

47. Биков М. Недоторкані / Микола Биков // Вечірні вісті. — 

2019. — 9 - 15 верес. (№ 32). — С. 1, 2. Йдеться про ухвалення Верховною 

Радою України Закону про зняття депутатської недоторканості. Тепер 

депутати можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, 

затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради України. Проте 

норму про недоторканість з Конституції прибрали, але в профільному 

законі – залишили. Окрім того, недоторканість прописана в 

Кримінальному процесуальному кодексі. Народний депутат України 

Сергій Власенко заявив, що фракція ”Батьківщина” ”… підтримувала всі 

голосування за зміни до Конституції в частині зняття недоторканності. 

Недоторканість має бути знята з усіх, зокрема і з суддів, президента і 

http://www.golos.com.ua/article/321255
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народних депутатів”. Розглянуто, як у деяких країнах світу 

застосовується депутатська недоторканість. 

48. Бондаренко С. А президент — наступний / Соломія 

Бондаренко // Україна молода. — 2019. — 4 верес. (№ 98). — С. 4. 

Йдеться про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України (ВР 

України) 3 вересня 2019 року законопроекту «Про внесення змін до 

статті 80 Конституції України» щодо недоторканності народних 

депутатів України. Після дискусій, виступів народних обранців ВР 

України прийняла в цілому закон про зняття депутатської 

недоторканності, «за» проголосували 373 народнi депутати. 

Законопроєкт про імунітет Президента України буде внесено на 

наступному пленарному тижні Верховної Ради. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3502/180/136905/ 

49. Бондаренко С. Шалено хочеться перепрацювати / Соломія 

Бондаренко // Україна молода. — 2019. — 10 верес. (№ 100). — С. 4. 

Йдеться про засідання погоджувальної ради депутатських фракцій            

9 вересня 2019 року. У вступному слові Голова Верховної Ради України (ВР 

України) Дмитро Разумков наголосив на ефективності роботи ВР 

України  минулого тижня. До порядку денного другої сесії 9-го скликання 

ввійшло 188 питань. Більшість iз них стосується ініціативи народних 

депутатів, iз яких 50 визначено Президентом України як невідкладні. До 

перехідних iз минулого скликання належать 69 питань. Також, за словами 

Разумкова, для розгляду на поточному тижні комітети вже підготували 

36 питань. Загалом за дві доби роботи новообраної ВР України ухвалено 

176 рішень iз позитивним результатом. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3504/180/137082/ 

50. Вальчук Н. Скасували депутатську недоторканність / 

Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. — 6 верес. (№ 69). — 

С. 1. Зазначено, що 3 вересня 2019 року Верховна Рада України (ВР 

України) ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до Конституції. Із 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3502/180/136905/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3504/180/137082/
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тексту вилучили положення, що народних депутатів не можна 

притягувати до кримінальної відповідальності, затримати чи 

арештувати без згоди парламенту і їм гарантується недоторканність. 

Без змін залишилася частина, в якій йдеться, що народні депутати не 

несуть юридичної відповідальності за результати голосування або 

висловлювання в парламенті та його органах, за винятком 

відповідальності за образу чи наклеп. Указано, що документ передбачає 

скасування недоторканності з 1 січня 2020 року. 

51. Галаджий Е. К депутатам разрешили прикасаться / Елена 

Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 4 сент. (№ 134). — С. 3. Йдеться 

про прийняття Верховною Радою України (ВР України) у першому 

читанні законопроекту про зняття депутатської недоторканості, який 

вступить в силу з 1 січня 2020 року. Зазначено, що народних депутатів 

можна буде без попередньої згоди парламенту притягувати до 

кримінальної відповідальності, затримувати і заарештовувати. Наведено 

точку зору аналітика Комітету виборців України Дениса Рибачка, 

політолога Петра Олещука про те, що скасування депутатської 

недоторканності не покращить якість роботи ВР України, зростають 

ризики, що народних депутатів, які не мають імунітету легко можна 

буде притягти до відповідальності. Народний депутат 8-го скликання 

Леонід Ємець пояснив, чи можливо в суді оскаржити законопроект на 

предмет дотримання законності при прийнятті змін до Основного закону 

країни. 

52. Галаджий Е. Семь изменений в Конституцию / Елена 

Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 4 сент. (№ 134). — С. 2. Йдеться 

про розгляд народними депутатами України 3 вересня 2019 року, під час 

відкриття другої сесії Верховної Ради України (ВР України)  9-го 

скликання, семи законопроектів, які передбачають внесення змін до 

Конституції України, які будуть спрямовані на розгляд до 

Конституційного суду : № 1013 ”Про внесення змін до Конституції 
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України (щодо скасування адвокатської монополії)”; № 1014 ”Про 

внесення змін до статті 106 Конституції України”; № 1015 ”Про 

внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої 

ініціативи народу)”; № 1016 ”Про внесення змін до статей 85 та 101 

Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)”;    

№ 1017 ”Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України 

(щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та 

закріплення пропорційної виборчої системи)”; № 1027 ”Про внесення змін 

до ст. 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового 

припинення повноважень народного депутата України)”; № 1028 ”Про 

внесення змін до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)”. 

Зазначено, що під час другого читання буде потрібна підтримка 300 

народних депутатів. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/4/ 

53. Глухов Д. Симки по паспортам откладываются на потом / 

Денис Глухов // КП в Украине. — 2019. — 6 сент. (№ 136). — С. 3. 

Йдеться про рестрацію у Верховній Раді України (ВР України) 

законопроекту ”Про електронні комунікації”. Метою закону є 

необхідність встановлення засад державного управління сферою 

електронних комунікацій, які б відповідали вимогам часу та 

євроінтеграційним процесам. У тексті проекту є положення, які 

зобов’язували операторів мобільного зв’язку продавати SIM-карти лише 

за паспортом, з наданням абонентами своих персональних даних. Також 

операторів планували зобов’язати блокувати телефони та інші пристрої, 

IMEI-коди яких не внесені до Системи контролю кодів. Проте один з 

авторів закону, народний депутат України Олександр Федієнко закон 

відкликав. Таке рішення він прийняв після консультацій з міністром 

цифрової трансформацій Михайлом Федоровим і співавторами 

законопроекту. Автори ініціативи прийшли до висновку, що закон 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/4/
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потребує доопрацювання. Текст: 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/6/ 

54. ”Електронні комунікації” ще доопрацьовуватимуть, аби не 

було ”тотального контролю” // Голос України. — 2019. — 6 верес.     

(№ 169). — С. 3. Йдеться про те, що заступник голови Комітету з 

питань цифрової трансформації Олександр Федієнко підписав звернення 

до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова про відкликання 

законопроекту № 1083 ”Про електронні комунікації” для доопрацювання. 

Зазначено, що відповідне рішення було прийнято після консультації з 

міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і співавторами 

документів. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321304 

55. Законопроект, предполагающий обязательную привязку к 

паспорту SIM-карт и IMEI-кодов всех мобильных телефонов, отозван 

для доработки // Факты и комментарии. — 2019. — 5 – 11 сент. (№ 34). 

— С. 30. Проінформовано, що з Верховної Ради відкликаний законопроект    

№ 1083 ”Про електронні комунікації”, поданий депутатами фракції 

”Слуга народу”, що вносив кардинальні нововведення у сферу мобільного 

зв’язку. Зазначено, що після обурення громадськості скандальний проект 

вирішено направити на доопрацювання. Один з авторів законопроекту – 

Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло 

Федоров пообіцяв, що норм про обов’язкову прив’язку до паспорту        

SIM-карт та IMEI-кодов мобільних телефонів у виправленому проекті не 

буде. Текст: https://fakty.ua/316703-sim-karty---tolko-po-pasportu-iz-rady-

otozvali-zakonoproekt-vozmutivshij-obcshestvennost 

56. Кириенко О. Убирать наповал / Ольга Кириенко // 

Юридическая практика. — 2019. — 27 авг. (№ 35). — С. 19. Йдеться 

про законопроект ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо очищення влади” № 10444. За словами політичного 

експерта Тараса Чорновола, люстрація потрібна тоді, коли завершується 

політична епоха однопартійної влади. У разі планової зміни влади, яка 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/september/6/
http://www.golos.com.ua/article/321304
https://fakty.ua/316703-sim-karty---tolko-po-pasportu-iz-rady-otozvali-zakonoproekt-vozmutivshij-obcshestvennost
https://fakty.ua/316703-sim-karty---tolko-po-pasportu-iz-rady-otozvali-zakonoproekt-vozmutivshij-obcshestvennost
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відбувається шляхом проведення демократичних виборів, а не революцій, 

подібне ”очищення” недоцільно: це слизький шлях, і ті, хто на нього 

встане, вже через кілька років можуть наступити на свої ж граблі. 

Текст: https://pravo.ua/articles/ubirat-napoval/ 

57. Коваль Л. Вищий антикорупційний суд має повернути віру 

в справедливість / Любомира Коваль // Урядовий кур’єр. — 2019. —        

6 верес. (№ 170). — С. 1, 2. Наведено тези виступу Президента України 

Володимира Зеленського з нагоди початку роботи Вищого 

антикорупційного суду України. Глава держави, привітавши суддів з цією 

довгоочікуваною подією та побажавши наснаги в боротьбі з корупцією, 

пообіцяв зробити все, щоб судді могли без тиску розглядати справи 

топових корупціонерів, і ті не уникли покарання. Зауважено, що Верховна 

Рада ще 7 червня 2018 року ухвалила президентський закон про Вищий 

антикорупційний суд України. Ним встановлено, що Вищий 

антикорупційний суд України — постійно діючий вищий спеціалізований 

суд у системі судоустрою України. Нагадано, що 11 квітня 2019 року 

судді Вищого антикорупційного  суду України та Апеляційної палати 

склали присягу,  а 7 травня обрали головою Вищого антикорупційного суду 

України суддю Олену Танасевич, її заступником — суддю Євгена Крука. 

Президент пропонує Верховній Раді зосередити Вищий антикорупційний 

суд України виключно на справах топкорупції. Це передбачено 

президентським законопроектом №1025 «Про внесення зміни до закону 

України ”Про Вищий антикорупційний суд” (щодо початку роботи суду), 

зареєстрованим у парламенті 29 серпня 2019 року та визначеним главою 

держави як невідкладний. Згідно з пояснювальною запискою до документа, 

початок роботи Вищого антикорупційного суду України має завершити 

становлення системи антикорупційних органів в Україні. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vishij-antikorupcijnij-sud-maye-povernuti-

viru-v-/ 

https://pravo.ua/articles/ubirat-napoval/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vishij-antikorupcijnij-sud-maye-povernuti-viru-v-/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vishij-antikorupcijnij-sud-maye-povernuti-viru-v-/
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58. Кованда А. ”Неможливо буде поновитися через суди” / 

Ангеліна Кованда // Газета по-українськи. — 2019. — 6 верес. (№ 69). 

— С. 9. Зазначено, що Президент України 29 серпня 2019 року вніс до 

Верховної Ради України законопроект № 1032 про реформу Генеральної 

прокуратури. Президент пропонує перейменувати орган на Офіс 

генерального прокурора. Регіональні та місцеві відділення стануть 

обласними й окружними. Указано, що Національна академія прокуратури 

перетвориться на Тренінговий центр. Володимир Зеленський пропонує 

ліквідувати Військову прокуратуру, але зберегти за генпрокурором право 

утворювати спеціалізовані. Запропоновано зменшити кількість 

працівників із 15 тисяч до 10. Усі прокурори муситимуть звільнитися або 

пройти атестацію, щоб залишитися на посаді. 

59. Кучерява О. ”Голос” пропонує комплексну парламентську 

реформу / Олександра Кучерява // Голос України. — 2019. — 6 верес. 

(№ 169). — С. 3. Подано інформацію, що депутатська фракція у 

Верховній Раді України політичної партії ”Голос” напрацювала 

законодавчі пропозиції щодо вдосконалення роботи та реформи 

парламенту. Зазначено, що це проект закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо створення умов для якісного законотворчого 

процесу та професійного парламентаризму (реєстраційний № 2034), який 

містить майже 100 сторінок. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321292 

60. Нагорная А. ВР готовит жесткие правила для бизнеса / 

Алевтина Нагорная // Сегодня. — 2019. — 6 - 8 сент. (№ 165). — С. 5. 

Зазначено, що Верховна Рада України планує змінити систему 

оподаткування, яке торкнеться у першу чергу великих промислових 

підприємств. Зокрема, їх змусять платити за видобуток залізної руди і 

землю майже вчетверо більше, говориться в законопроекті № 1210, 

зареєстрованому у Верховній Раді України. Проти такого різкого 

http://www.golos.com.ua/article/321292
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збільшення податкового навантаження виступає великий бізнес, за 

рахунок якого наповнюється значна частина держбюджету. 

61. Панченко А. Пряник и кнут для бизнеса / Александр 

Панченко // Сегодня. — 2019. — 3 сент. (№ 162). — С. 3. Йдеться про 

наміри нової Верховної Ради України ухвалити низку законопроектів, які 

спростять роботу бізнесу і не дозволять правоохоронцям кошмарити 

підприємців за надуманими приводами. Зокрема хочуть скасувати 

кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво, але у відповідь 

зажадають у бізнесу працювати по-білому, з використанням касових 

апаратів. ”Сегодня” розібралися з головними нововведеннями. 

62. Панченко А. Ряды субсидиантов хотят проредить / 

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

9 сент. (№ 166). — С. 4. Йдеться про наміри влади призначати субсидії на 

оплату компослуг і інші виплати тільки тим, хто дійсно їх потребує. До 

Верховної Ради України подано як невідкладний законопроект про 

посилення перевірок претендентів на держдопомогу. Експерти 

підтримують ініціативу, але побоюються, що за формальними ознаками 

можуть не отримати допомогу ті, хто її потребує, а також, що будуть 

рости борги за комунальні послуги. Головна мета законопроекту – 

забезпечити держдопомогу тільки тим, кому вона потрібна, а не тим, 

хто приховує свої доходи і при цьому претендує на держвиплати. 

63. Пирогова М. Депутаты оставили себя без иммунитета / 

Мария Пирогова // Сегодня. — 2019. — 4 сент. (№ 163). — С. 2. 

Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України 3 вересня 2019 

року, на якому народні депутати прийняли законопроект про позбавлення 

недоторканості, і відправили на розгляд Конституційного суду кілька 

законопроектів – про скасування адвокатської монополії і призначення 

Президентом голів НАБУ і ДБР. 

64. Тішкова М. Змінами — по Конституції / Марина Тішкова // 

Сільські вісті. — 2019. — 6 верес. (№ 70). — С. 1. Подано інформацію, 
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що народні депутати України 9-го скликання ухвалили законопроект про 

скасування депутатської недоторканності 373 голосами, який набере 

чинності 1 січня 2020 року. Розглянуто ситуацію щодо доцільності  його 

прийняття. Текст: http://www.silskivisti.kiev.ua/19717/index.php?n=43319 

65. Требор И. Рада наступает на мобильную связь / Илья 

Требор // Сегодня. — 2019. — 5 сент. (№ 164). — С. 2. Йдеться про 

законопроект № 1083 «Про електронні комунікації», поданий на розгляд 

Верховної Ради України 29 серпня 2019 року. Законопроект отримав 

критику за «тотальну реєстрацію мобільників» (внесення IMEI 

термінального обладнання в Систему контролю кодів ІМЕІ) і «сім-карти 

за паспортом» (укладення договору про надання електронних 

комунікаційних послуг), «зберігання трафіку» операторами (нібито 

тотальний контроль над громадянами). Факт відкликання документа 

підтвердив один з авторів проекту – депутат від фракції” Слуга народу”, 

заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр 

Федієнко. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що 

проект ”повністю перероблять під європейські норми”. 

У Раду внесено перший законопроект // Юридичний вісник України. 

— 2019. — 23 серп. – 5 верес. (№ 34/35). — С. 2. Зазначено, що 

Президент України Володимир Зеленський став автором першого 

законопроекту парламенту дев’ятого скликання. Він зареєстрував проект 

закону № 1012 ”Про особливу процедуру усунення Президента з поста 

(імпічмент)”. Текст документа поки що не опубліковано, але в травні 

2019 року В. Зеленський уже подавав законопроект з аналогічною назвою 

Див. також: № 4, 13, 17, 21, 22, 25, 30, 32, 33, 35, 39, 68, 69, 70 

Парламентські комітети та фракції 

66. Бондаренко С. Не добив темниками — тепер очолить / 

Соломія Бондаренко // Україна молода. — 2019. — 30 - 31 серп. (№ 96). 

— С. 4. Йдеться про те, що напередодні урочистого засідання Верховної 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19717/index.php?n=43319


32 
 

Ради України народні депутати розподіляли місця в комітетах. 

Головування в Комітеті свободи слова віддали партії «Опозиційна 

платформа — За життя», а очолити його має колишній представник 

Партії регіонів Нестор Шуфрич. Така кандидатура не задовольнила 

представників партій «Європейська Солідарність», «Голос» i 

«Батьківщина», вони відкликали своїх представників iз цього комітету. 

Таким чином склад комітету зменшився до п’яти депутатів. Проти 

призначення Шуфрича на цю посаду виступили і в медіарусі «Медіа за 

усвідомлений вибір».  Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3500/180/136743/ 

67. Вишневский Ю. Как Зеленский и Коломойский поделили 

комитеты Рады / Юрий Вишневский // Деловая столица. — 2019. —     

2 сент. (№ 35). — С. 5. Йдеться про розподіл між народними депутатами 

керівних посад у парламентських комітетах Верховної Ради України. 

Акцентовано увагу, що на всі ключові посади в комітетах були призначені 

кандидати від партії ”Слуга народу”. Зазначено, що швидкість 

проходження законопроекту залежить від того, хто стоїть на чолі 

комітету. 

68. Депутатів закликали бути ”адвокатами євроінтеграції” // 

Голос України. — 2019. — 7 верес. (№ 170). — С. 2. Висвітлено 

інформацію, що представники Комітету з питань інтеграції України з 

Європейським Союзом обговорили з віце-прем’єр-міністром з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою шляхи 

парламентсько-урядової взаємодії. Зазначено, що голова комітету Іванна 

Климпуш-Цинцадзе наголосила на необхідності оновлення Дорожньої 

карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321345 

69. Захист викривачів хабарництва — це європейська 

практика // Голос України. — 2019. — 6 верес. (№ 169). — С. 1, 2. 

Подано інформацію, що на першому засіданні Комітету Верховної Ради 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3500/180/136743/
http://www.golos.com.ua/article/321345
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України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 

обговорювали не лише організаційні питання, а й низку законопроектів. 

Серед них, зокрема, проект закону про внесення змін до Закону України 

”Про запобігання корупції” щодо викривачів корупції (реєстраційний       

№ 1010). Текст: http://www.golos.com.ua/article/321309 

70. Обговорили проведення виїзного засідання на Донбасі // 

Голос України. — 2019. — 7 верес. (№ 170). — С. 2. У контексті 

проведення засідання комітету з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 

областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин обговорено питання проведення виїзного 

засідання на Донбасі. Зазначено, що комітет Верховної Ради України з 

питань антикорупційної політики на виконання доручення Голови 

Верховної Ради України Дмитра Разумкова розглянув низку 

законопроектів на предмет відповідності антикорупційному 

законодавству. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321346 

Див. також №№ 3, 6, 16,18, 27, 31, 34, 38, 49, 54, 59, 65 

Народні депутати України 

71. Аби праця освітян була належно оцінена // Голос України. 

— 2019. — 4 верес. (№ 167). — С. 3. Йдеться про те, що 2 вересня, на 

День знань, Черкаси та школу, в якій він навчався, відвідав народний 

депутат України від партії ”Слуга народу” Олександр Скічко. Народний 

депутат України запевнив педагогів, що команда ”Слуги народу” докладе 

усіх зусиль, аби праця освітян була належно оцінена державою. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321206 

72. Андрійович З. На черзі — зниження тарифів на 

електроенергію / Зіновій Андрійович // Голос України. — 2019. —         

5 верес. (№ 168). — С. 3. В статті народного депутата України Зіновія 

Андрійовича йдеться про необхідність прийняття рішення про зниження 

http://www.golos.com.ua/article/321309
http://www.golos.com.ua/article/321346
http://www.golos.com.ua/article/321206
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тарифів на послуги з передачі електричної енергії для непобутових 

споживачів. На думку автора статті, перший етап зниження тарифів 

дасть можливість розвивати паливний сектор, комунальну галузь, мале 

підприємництво. Текст: http://www.golos.com.ua/article/321259 

73. Грабовський С. ”Пряники Разумкова” і ”п’ята колона” / 

Сергій Грабовський // День. — 2019. — 30 – 31 серп. (№ 156/157). —    

С. 26. Висвітлено погляди голови партії ”Слуга народу”, народного 

депутата України Дмитра Разумкова на роль української мови та 

культури в державі. Йдеться про можливе запровадження пільг на 

виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, 

який створює україномовний продукт. На його думку, Україна 

багатокультурна нація, тому у нас не може бути однієї якоїсь культури. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pryanyky-razumkova-i-pyata-kolona 

74. Коваленко С. Співпраця гілок влади буде максимально 

ефективною / Сергій Коваленко // Голос України. — 2019. — 6 верес. 

(№ 169). — С. 3. Йдеться про брифінг, проведений Прем’єр-міністром 

України Олексієм Гончаруком, під час якого він повідомив про призначення 

народного депутата Ірини Верещук постійним представником уряду у 

Верховній Раді та висловив побажання, щоб народні депутати залучалися 

до розробки політик та напрацювання законопроектів ще на етапі, коли 

вони ще тільки зароджуються в уряді. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321294 

75. Мінські домовленості. П’ять років потому // Голос України. 

— 2019. — 6 верес. (№ 169). — С. 1, 12. Йдеться про заяву екс-

уповноваженої Президента України з мирного врегулювання конфлікту на 

Донбасі, народного депутата України 9-го скликання Ірини Геращенко під 

час круглого столу щодо договору 2014 року, який надав можливість 

українським військовим зробити необхідну паузу, зупинити 

повномасштабний наступ ворога й глобальне розчленування країни, 

визволити 70 відсотків територій Донбасу, знайти понад 3000 українців 

http://www.golos.com.ua/article/321259
https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pryanyky-razumkova-i-pyata-kolona
http://www.golos.com.ua/article/321294
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та рішуче тримати антипутінську коаліцію. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321282 

76. Нитка В. Окреслено важливість тісної співпраці з 

парламентаріями / Василь Нитка // Голос України. — 2019. — 4 верес. 

(№ 167). — С. 4. Йдеться про те, що голова Закарпатської обласної 

державної адміністрації Ігор Бондаренко зустрівся з новообраними 

народними депутатами Ігорем Кривошеєвим, Андрієм Жупанином та 

Анатолієм Костюком від партії ”Слуга народу”. Окреслено пріоритети 

щодо розвитку регіону і важливість тісної співпраці з парламентаріями 

для вирішення гострих проблем. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321159 

77. Омельченко Г. Як Медведчук добився судового визнання, 

що він не агент КДБ / Григорій Омельченко // Україна молода. — 2019. 

— 3 верес. (№ 97). — С. 4. Йдеться про продовження висвітлення теми, 

присвяченої рішенню Солом’янського райсуду м. Київ щодо позову члена 

партії ”Оозиційна платформа – ”За життя”, народного депутата 

України Віктора Медведчука проти газети «Україна молода». Віктор 

Медведчук вимагав спростувати твердження автора статтi в «УМ» 

Григорiя Омельченка про те, що він був агентом КДБ. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3501/188/136840/ 

78. Сто днів спільного шансу // Голос України. - 2019. - 28 серп. 

(№ 162). — С. 1-2.  Йдеться про деякі підсумки перших ста днів 

діяльності Володимира Зеленського на посту Президента України. 

Наведено коментар народного депутата України від партії ”Слуга 

народу” Ірини Верещук, яка підкреслила, що ”в межах повноважень 

Президент В. Зеленський зробив максимально важливі кроки на 

міжнародній арені”. Парламентарій закликала монобільшість 

”підставити плече гаранту і проголосувати за першочергові законодавчі 

ініціативи”. Ірина Верещук наголосила, що партія ”Слуга народу” 

отримала безпрецедентну в історії Верховної Ради України  кількість 

http://www.golos.com.ua/article/321282
http://www.golos.com.ua/article/321159
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3501/188/136840/
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мандатів, і народні депутати повинні зробити все можливе для того, щоб 

ініціативи глави держави отримали законодавче підгрунтя.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/320922 

Див. також: №№ 1, 7, 15, 16, 23, 24, 35, 51, 54, 65 
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