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Верховна Рада України 

1. Задля звільнення всіх бранців Кремля [Електронний 

ресурс] // Голос України. - 2020. - 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.  

Подано тези виступу Уповноваженого Верховної Ради України (ВР 

України) Людмили Денісової на Комітеті Парламентської Асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ) з питань рівності і недискримінації щодо ”Положення 

кримських татар”. Людмила Денісова звернула увагу міжнародної 

спільноти на дії Російської Федераці (РФ), яка дискримінує корінне 

населення, переслідує за переконання, порушує основні права і свободи 

громадян. Зокрема, Омбудсмен вказала на насильницьку паспортизацію 

кримчан, заміну корінного населення півострова шляхом переселення в 

Крим громадян Росії, порушення прав власності кримських татар. 

Людмила Денісова відзначила, що на відміну від України, яка забезпечила 

право на освіту і право на свободу пересування громадян, що проживають 
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під окупацією, Росія обмежила право громадян України на свободу 

пересування, і в зв’язку з цим, зокрема, під час вступу до навчального 

закладу на підконтрольній Україні території молодь не має можливості 

реалізувати своє право на освіту. ”Порушується право на свободу думки, 

совісті, переконань і релігії, Неправдиві звинувачення на адресу 

мусульманських громад, які не належать до проросійського Духовного 

управління мусульман Криму, стали нормою в окупованому Криму”, – 

наголосила Омбудсмен. Уповноважений ВР України закликала міжнародну 

спільноту не зменшувати санкції та не послаблювати міжнародний тиск 

на РФ для того, щоб змусити беззастережно та без будь-яких умов 

звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України. ”Україна 

розраховує на підтримку Парламентської Асамблеї Ради Європи в цьому 

питанні”, – звернулася до учасників засідання Людмила Денісова.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337091   

2. Ліцеїстам провели онлайн-урок та екскурсію знаковими 

місцями парламенту [Електронний ресурс] / Інформ. упр. Апарату 

Верхов. Ради України // Голос України. — 2020. — 16 жовт. (№ 190). — 

Електрон. дані.   Йдеться про проведений в Освітньому центрі Верховної 

Ради України (ВР України) напередодні Дня захисника України онлайн-

урок для ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна на тему 

”Законодавча діяльність парламенту у захисті суверенітету України”. 

Від імені керівництва парламенту військовослужбовців і майбутніх 

захисників привітала заступниця Голови ВР України Олена Кондратюк, 

яка вказала на важливість теми уроку та зазначила, що наразі в ліцеї 

навчаються 42 учениці, з якими парламентарії обов’язково проведуть 

зустріч після завершення обмежувальних заходів в зв’язку з поширенням 

коронавірсуної інфекції. Ліцеїстам розповіли про законотворчу діяльність 

парламенту та про парламентський контроль в забезпеченні національної 

безпеки та Мінських домовленостей, а також для них провели онлайн-

http://www.golos.com.ua/article/337091
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екскурсію знаковими місцями ВР України.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337064  

3. Новинки віртуальної книжкової виставки [Електронний 

ресурс] // Голос України. — 2020. — 13 жовт. (№ 189). — Електрон. 

дані.  Надано інформацію про віртуальну книжкову виставку нових 

надходжень до бібліотеки Верховної Ради України (ВР України) за 

вересень 2020 року. Також зазначено, що користувачі можуть 

ознайомитися з поповненням колекції повнотекстових видань 

документного фонду парламентської бібліотеки.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336982 

4. Про звернення громадян до Верховної Ради України у січні 

– вересні 2020 року [Електронний ресурс] / Упр. з питань звернень 

громадян Апарату Верхов. Ради України // Голос України. - 2020. - 17 

жовт. (№ 191). — Електрон. дані.  Йдеться про звернення громадян до 

Верховної Ради України (ВР України) у січні – вересні 2020 року. Зокрема, 

проаналізовано тематику запитів та надано інформацію про соціальний 

стан громадян, які звернулися до парламенту.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337071   

5. У день проведення місцевих виборів 25 жовтня поставлять 

п’ять важливих запитань [Електронний ресурс] // Голос України. – 

2020. – 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.  Йдеться про оприлюднення 

Президентом України Володимиром Зеленським суспільно важливих 

запитань, на які мають відповісти громадяни в межах 

загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 року. Зокрема, серед 

запитань – скорочення Верховної Ради України (ВР України) до 300 

народних депутатів, можливість легалізації в Україні медичного канабісу 

для зменшення болю у важкохворих і виконання гарантій територіальної 

цілісності України згідно з положеннями Будапештського меморандуму. 

Також Володимир Зеленський закликав залишати в коментарях на 

http://www.golos.com.ua/article/337064
http://www.golos.com.ua/article/336982
http://www.golos.com.ua/article/337071
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офіційних сторінках у соціальних мережах питання, які варто включити 

до наступних опитувань.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/337095   

Голова Верховної Ради України 

6. Разумков Д. Привітання з Днем захисника України 

[Електронний ресурс] / Дмитро Разумков // Голос України. — 2020. — 

16 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  В привітанні з нагоди Дня захисника 

України Голова Верховної Ради України (ВР України) Дмитро Разумков 

висловив щиру вдячність військовослужбовцям, добровольцям і 

волонтерам, які захищають суверенітет і територіальну цілісність 

держави, і завдяки яким ”ми можемо творити завтра та розвивати 

країну для наших дітей, їх щасливого та головне – мирного майбутнього”. 

Глава парламенту наголосив, що ”увесь світ вразила готовність 

звичайних українців стати на захист своєї країни, їх відвага та внутрішня 

сил”, та запевнив, що ”ми завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав 

життя за свою державу”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/337041   

7. ”Зала пам’яті” на честь військовослужбовців 

[Електронний ресурс]  / Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // 

Голос України. — 2020. — 16 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  

Йдеться про участь Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова спільно з Першим заступником Голови ВР України Русланом 

Стефанчуком та заступницею Голови ВР України Оленою Кондратюк у 

церемонії покладання квітів у День захисника України до ”Стели із 

дзвоном пам’яті” на території Міністерства оборони. Зазначено, що 

керівники парламенту та учасники заходу – державний секретар 

Міністерства оборони та родини загиблих захисників  відвідали також 

Меморіальний комплекс ”Зала пам’яті”, створений на честь 

військовослужбовців, які загинули в боях за Україну.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337049  

http://www.golos.com.ua/article/337095
http://www.golos.com.ua/article/337041
http://www.golos.com.ua/article/337049
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8. Найголовніше для будь-якої держави – життя людей 

[Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // 

Голос України. — 2020. — 16 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  

Йдеться про урочисті заходи на площі Конституції перед будівлею 

парламенту 14 жовтня 2020 року з нагоди Дня захисника України за 

участі Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова, 

Першого заступника Голови ВР України Руслана Стефанчука, заступниці 

Голови ВР України Олени Кондратюк, народних депутатів, міністрів, глав 

відомств, представників військових вищих навчальних закладів, учасників 

АТО/ООС. Дмитро Разумков вручив сертифікати 54 кращим курсантам і 

слухачам військових вищих навчальних закладів на призначення стипендій 

на 2020 – 2021 навчальний рік, та висловив подяку всім, хто відстоює 

територіальну цілісність України та захищає мирне життя громадян. 

Глава парламенту зауважив, що цей день став для всіх і святковим, і днем 

скорботи, оскільки багато українців віддали життя за те, щоб його 

відзначали в мирному Києві – у державі, в якій триває війна. Дмитро 

Разумков побажав всім миру, але закликав не забувати, що можуть 

виникати моменти, ”коли вся держава повинна ставати на захист своєї 

територіальної цілісності та суверенітету”. ”Ви – майбутні офіцери та 

командири. Щиро вам бажаю завжди цінувати своє життя і життя 

своїх підлеглих. Зі святом! Слава Україні!”, – звернувся до учасників 

урочистостей Голова ВР України.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337048   

9. Пасова Т. Польща й надалі підтримуватиме наш 

суверенітет і територіальну цілісність [Електронний ресурс] / Тетяна 

Пасова // Голос України. — 2020. — 13 жовт. (№ 189). — Електрон. 

дані.  Йдеться про офіційний візит до України Президента Польщі 

Анджея Дуди, в межах якого він зустрівся з Головою Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитром Разумковим, Президентом України 

http://www.golos.com.ua/article/337048
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Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336976 

10. Польща є нашим стратегічним партнером та адвокатом в 

ЄС [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради України 

// Голос України. — 2020. — 16 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  

Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова та заступниці Голови ВР України Олени Кондратюк з 

Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Глава парламенту 

подякував Анджею Дуді за непорушну позицію Польщі щодо підтримки 

територіальної цілісності України і зазначив, що ”Україна та Польща 

завжди знаходили спільну мову не лише на рівні парламентів, а й на рівні 

держав та людей”. Дмитро Разумков акцентував увагу на питанні 

національної безпеки в енергетиці та висловив переконання, що реалізація 

спільних енергетичних проектів ”зміцнить нашу співпрацю і в безпековій, і 

в енергетичній сфері”. Під час обговорення ситуації в Білорусі Дмитро 

Разумков нагадав, що парламент України прийняв постанову, де чітко 

визначено позицію Української держави щодо подій у цій країні, та 

наголосив, що ”Білорусь має бути незалежною та демократичною 

державою”, і ”важливо, щоб влада визнавалася і всередині країни, і за її 

межами”. Голова ВР України подякував польській стороні за активну 

співпрацю на міжпарламентському рівні та зауважив, що 

”Міжпарламентська асамблея ”Україна – Польща – Литва” є 

ефективним механізмом, який після подолання пандемії ми зможемо 

використовувати на повну силу”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337063  

11. Скрипник В. Вінницька спілка письменників відзначила 

півстолітній ювілей [Електронний ресурс] / Віктор Скрипник // Голос 

України. — 2020. — 13 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про 

урочисте зібрання у Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені 

http://www.golos.com.ua/article/336976
http://www.golos.com.ua/article/337063
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Тімірязєва з нагоди 50-річчя створення організації вінницьких 

письменників. Учасникам зібрання надіслав вітальну телеграму Голова 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитро Разумков, який, зокрема, 

подякував за масштабний проект ”Моя Вінниччина”, в межах якого 

письменники спільно з облдержадміністрацією (ОДА) уже видали 60 

книжок про історію населених пунктів краю.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336986   

Див. також : 24 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

12. Стефанчук Р. Вітання Першого заступника Голови 

Верховної Ради Руслана Стефанчука з нагоди Дня захисника України 

[Електронний ресурс] / Руслан Стефанчук // Голос України. — 2020. — 

13 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  В своєму привітанні з нагоди Дня 

захисника України Перший заступник Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Руслан Стефанчук подякував всім, хто обрав ”свою святу долю 

захисника рідної землі” та стоїть ”на сторожі миру в нашій державі”, і 

завдяки кому ”народ України відчуває захищеність і впевненість у нашому 

майбутньому”. Заступник глави парламенту з великою вдячністю згадав 

”усіх синів і доньок України, які поклали своє життя за нашу країну, за 

всіх нас, та складають Національний пантеон героїв, яким завжди 

пишається наша країна”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336980   

13. Високі стандарти етики та професійності в судовій системі 

є ключовими в питанні довіри до нас [Електронний ресурс] // Голос 

України. — 2020. — 13 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про 

участь Першого заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Руслана Стефанчука та голови парламентського Комітету з питань 

правової політики Андрія Костіна у засіданні Європейської Комісії ”За 

демократію через право”. Розглянуто надану Комісією оцінку 

http://www.golos.com.ua/article/336986
http://www.golos.com.ua/article/336980
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відповідності європейським стандартам і цінностям проекту змін до 

Закону про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо 

діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування (№ 3711). 

Руслан Стефанчук закликав врахувати в остаточній редакції 

законопроекту надані Венеціанською комісією висновки та нагадав, що на 

18 листопада 2020 року призначено парламентські слухання ”На шляху до 

справедливого судочинства в Україні”, під час яких заплановано 

обговорити сучасний стан та ключові напрями реформування судової 

влади в Україні.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336994  

14. Дорожня карта по законодавству [Електронний ресурс] // 

Голос України. - 2020. - 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.   Йдеться 

про участь Першого заступника Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Руслана Стефанчука в онлайн-презентації оновленого видання 

науково-практичного посібника ”Путівник по законодавству України”, 

підготовленого Інститутом законодавства ВР України. Руслан 

Стефанчук назвав посібник ”надзвичайно актуальним і корисним” та 

зазначив, що це своєрідна ”дорожня карта” по національному 

законодавству, яка розкриває загальні тенденції та перспективи його 

розвитку. ”Раджу народним депутатам України, працівникам органів 

державної влади та місцевого самоврядування, науковцям та всім, хто 

цікавиться питаннями розвитку національного законодавства, 

ознайомитися з ”Путівником по законодавству України”, – наголосив 

Перший заступник Голови ВР України.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337087  

15. Опитування може стати основою референдуму 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 20 жовт. (№ 192). – 

Електрон. дані.  Йдеться про виступ в ефірі одного з телеканалів 

Першого заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука, який прокоментував ініціативу  Президента України 

http://www.golos.com.ua/article/336994
http://www.golos.com.ua/article/337087
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Володимира Зеленського щодо проведення в день місцевих виборів 

опитування громадян з актуальних питань суспільно-політичного життя. 

Руслан Стефанчук зазначив, що в Україні головним джерелом влади є 

народ, а Президент України виступає гарантом прав і свобод 

громадянина і, виходячи з цієї функції, веде свій діалог із народом. 

Парламентарій запевнив, що спосіб проведення та фінансування 

опитування "будуть у повній відповідності до закону", а також 

проінформував про хід роботи у ВР України над законопроектами про 

всеукраїнський та місцеві референдуми. "Опитування не треба боятися, 

оскільки воно не несе жодного юридичного рішення. А може стати 

основою подальшого референдуму", - наголосив Руслан Стефанчук.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337154   

Див. також :  7, 8, 24 

Заступник Голови Верховної Ради України 

Див. : 2, 7, 8, 10, 24 

Законотворчість 

16. Денис Шмигаль: ”Вісімдесят відсотків ліжко-місць мають 

бути забезпечені подачею кисню” [Електронний ресурс] // Голос 

України. — 2020. — 13 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про 

засідання Кабінету Міністрів України (КМ України), на якому ухвалено 

низку рішень, спрямованих на посилення боротьби із коронавірусною 

хворобою. Уряд підтримав розроблений Міністерством розвитку громад 

та територій законопроект про внесення змін до деяких законів України 

щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, які, зокрема, 

передбачають передачу повноважень з ліцензування господарської 

діяльності у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення і, 

відповідно, встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні 

http://www.golos.com.ua/article/337154
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послуги від НКРЕКП до місцевих органів влади. ”Цей законопроект 

розробляється на виконання чергового маяка, затвердженого 

меморандумом з МВФ. Уряд виконує свої зобов’язання за програмою з 

фондом, які мають дедлайн цього року”, – наголосив Прем’єр-міністр. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336991   

17. Лавренюк С.     Взяття на поруки не має поширюватися на 

високопосадовців  [Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // Голос 

України. – 2020. – 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.  Йдеться про 

законопроект № 4222 про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо особистої поруки) авторства народних депутатів 

від фракції ”Голос” Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Рустема 

Умєрова, Юлії Клименко, Романа Лозинського, Ярослава Рущишина та 

Андрія Осадчука. Законопроектом пропонується позбавити найвищих 

посадовців права на особисту поруку у справах про корупцію у великих 

розмірах. Наведено коментар народного депутата Ярослава Юрчишина, 

який зауважив, що ”внаслідок взяття на поруки топ-корупціонерів 

втрачаються час, зусилля і, що найголовніше, гроші, бо альтернативою 

поруки є застава”. Парламентарій наголосив, що ”перед тим, як 

посадити когось за корупцію, треба насамперед не дозволити втекти 

йому від відповідальності”, та висловив думку, що дієвішою 

альтернативою є застава, яка гарантує державі отримання певних 

коштів навіть у разі, якщо фігурант справи втече.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337090  

18. Лиховид І. Незрозуміла пауза [Електронний ресурс] / Інна 

Лиховид // День. – 2020. – 14 жовт. (№ 194). – Електрон. дані. Йдеться 

про звернення зоозахисників до Верховної  Ради України (ВР України) із 

закликом ухвалити законопроект  № 2351 ”Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких 

міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та 

http://www.golos.com.ua/article/336991
http://www.golos.com.ua/article/337090
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рослинного світу)”. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nezrozumila-pauza 

19. Президент підписав закон про зміни до Бюджетного 

кодексу в частині місцевого самоврядування [Електронний ресурс] // 

Юридична газета. – 2020. – 13 жовт. – Електрон. дані.  Йдеться про 

підписання Президентом України Володимиром Зеленським Закону № 907-

ІХ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який Верховна 

Рада України (ВР України) ухвалила 17 вересня 2020 року. Зазначено, що 

документ уніфікує визначення терміна "бюджети місцевого 

самоврядування" та передбачає розмежування доходів і видатків між 

бюджетами районів і територіальних громад. Встановлено склад доходів 

і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за 

бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ), а також запроваджено рівні умови для сільських, селищних, 

міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні. Текст: 

https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-pro-zmini-do-

byudzhetnogo-kodeksu-v-chastini-miscevogo-samovryaduvannya.html    

20. Президент підписав закон щодо процедури 

банкрутства [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2020. – 13 

жовт. – Електрон. дані. Йдеться про підписання Президентом України 

Володимиром Зеленським Закону № 686-ІХ "Про внесення змін до Кодексу 

України з процедур банкрутства", ухваленого Верховною Радою України 

(ВР України) 5 червня 2020 року. Зазначено, що документ спрямований на 

усунення недоліків Кодексу України з процедур банкрутства та 

недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ 

та організацій. Згідно з підписаним Законом, провадження у справах про 

банкрутство боржників – казенних підприємств та бюджетних установ, 

а також санація таких боржників до відкриття провадження у справі 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nezrozumila-pauza
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-pro-zmini-do-byudzhetnogo-kodeksu-v-chastini-miscevogo-samovryaduvannya.html
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-pro-zmini-do-byudzhetnogo-kodeksu-v-chastini-miscevogo-samovryaduvannya.html
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про банкрутство не допускаються. Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-proceduri-

bankrutstva.html   

21. Сміян Н. Захист журналістів та медійників посилиться 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2020. – 20 жовт. 

(№ 192). – Електрон. дані.  Йдеться про допис на своїй сторінці у 

Фейсбуці голови підкомітету з питань права громадян на інформацію 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань свободи слова 

Тетяни Циби, яка повідомила про реєстрацію у парламенті законопроекту 

стосовно посилення захисту журналістів, розробленого в межах 

імплементації рекомендацій парламентських слухань "Безпека 

життєдіяльності журналістів в Україні: стан, проблеми, шляхи 

вирішення". Тетяна Циба назвала законопроект "важливим для медійної 

спільноти" і таким, що "покликаний посилити гарантії захисту" 

медійників. Зазначено, що законопроектом передбачено внесення змін до 

Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу в 

частині забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих 

гарантій професійної діяльності.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/337156   

Див. також : 2, 13-15, 22, 24, 25, 28, 29, 36 

Парламентські комітети та фракції 

22. Гелетко Н.     Половина звернень до Європейського суду з 

прав людини стосуються невиконання рішень вітчизняної Феміди 

[Електронний ресурс] / Наталія Гелетко // Голос України. - 2020. - 17 

жовт. (№ 191). — Електрон. дані.  Йдеться про комітетські слухання 

”Виконання судових рішень як гарантія дієвості судового захисту”, 

проведені в Комітеті Верховної Ради України (ВР України) з питань 

правової політики з метою підготовки рекомендацій щодо підвищення 

https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-proceduri-bankrutstva.html
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-proceduri-bankrutstva.html
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-proceduri-bankrutstva.html
http://www.golos.com.ua/article/337156
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ефективності системи примусового виконання судових рішень і рішень 

інших органів. Обговорено проекти найважливіших законодавчих актів з 

цих питань, які перебувають на розгляді Комітету, та ключові проблеми у 

реформуванні галузі. Заступник голови Комітету, керівник робочої групи з 

опрацювання законопроектів щодо удосконалення примусового виконання 

судових рішень і рішень інших органів Валерій Божик зазначив, що це 

питання є надзвичайно важливим, зважаючи на низку дискусійних і 

нерозв’язаних проблем, а народний депутат Тарас Тарасенко зауважив, 

що більшість звернень громадян України до Європейського суду з прав 

людини (ЄСПЛ) стосуються невиконання рішень українськими судами. У 

свою чергу віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 

проінформував про роботу новоствореної Комісії з питань виконання 

рішень ЄСПЛ та вказав, що ”наслідки, які має Україна в ЄСПЛ, – це 

результат невиконання рішень національної судової ланки”. В цьому 

контексті заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко 

акцентував увагу на законопроекті № 3609 про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень і 

рішень інших органів, мета якого – підвищити ефективність роботи 

приватних і державних виконавців, запобігти використанню ”сірих схем” 

і сприяти їх закриттю. В слуханнях також взяли участь начальник відділу 

департаменту виконання рішень ЄСПЛ  Генерального директорату з прав 

людини та верховенства права Ради Європи Павло Пушкар, керівник 

Проекту Європейського Союзу (ЄС) ”Право-Justice” Довидас Віткаускас, 

заступник Бізнес-Омбудсмена Тетяна Коротка.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337089  

23. Горбунова О. Народні депутати розкритикували уряд за 

невиконання рекомендацій парламентських слухань [Електронний 

ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. — 2020. — 13 жовт. (№ 

http://www.golos.com.ua/article/337089
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189). — Електрон. дані.   Йдеться про розгляд на засіданні Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів питань щодо контрольної функції парламенту: 

про стан виконання рекомендацій парламентських слухань ”Проблеми 

формування прожиткового мінімуму в Україні” та про стан 

запровадження електронного реєстру листків непрацездатності. Перший 

заступник голови Комітету Михайло Цимбалюк зауважив, що Кабінет 

Міністрів України (КМ України) і його представники не звертають 

належної уваги на рішення та рекомендації  парламентських слухань. Цю 

позицію підтримала голова Комітету Галина Третьякова, і після 

обговорення вирішено вважати роботу Кабінету Міністрів України (КМ 

України) щодо виконання рекомендацій парламентських слухань 

незадовільною. Заслухавши інформацію уряду про стан запровадження 

електронного реєстру листків непрацездатності, народні депутати 

вирішили запропонувати парламенту ухвалити постанову, в якій, зокрема, 

рекомендувати розробникам електронного лікарняного забезпечити 

повноцінне функціонування електронного реєстру листків 

непрацездатності до 1 січня 2021 року. Також рекомендовано уряду 

здійснити аудит ефективності використання коштів, виділених на 

впровадження електронного реєстру листка непрацездатності, та 

інформувати Комітет про вжиті заходи до 15 січня 2021 року, а далі – 

щоквартально. ”Ми б хотіли отримати аналітику щодо впровадження 

такої системи, а аналітика – це результати, а відтак економія коштів. 

Ми б хотіли, щоб ви цю економію порахували і ми її могли побачити”, – 

звернулать до урядовців голова Комітету Галина Третьякова.Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336984  

24. Горбунова О. У парламенті виступить Президент із 

щорічним посланням [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос 

України. – 2020. – 20 жовт. (№ 192). – Електрон. дані. Йдеться про 

http://www.golos.com.ua/article/336984


 
 
 

15 
 

Погоджувальну раду керівників депутатських фракцій та груп, під час 

якої Голова Верховної Ради України (ВР України) Дмитро Разумков 

проінформував про порядок денний сесії, зокрема, повідомив, що у 

парламенті з посланням про внутрішній та зовнішній стан в Україні 

виступить Президент України Володимир Зеленський. Перший заступник 

Голови ВР України Руслан Стефанчук окреслив план законопроектних 

робіт парламенту на 2021 рік і закликав всіх суб’єктів законодавчої 

ініціативи звертати більше уваги на питання якості законопроектів, які 

подаються на розгляд народних депутатів. Також Руслан Стефанчук 

нагадав, що 2021 рік - це рік відзначення 25-ої річниці Конституції 

України та 30-ої річниці Акта про незалежність України, і в зв'язку з цим 

запропонував "запровадити процес, який називатиметься: від 

"радянщини" до українського законодавства", тобто позбутися 

застарілих законодавчих актів. Перший заступник глави парламенту 

звернувся до Комітету ВР України з питань євроінтеграції з пропозицією 

проводити у ВР України дні Європейського Союзу (ЄС) в зв'язку 

необхідності імплементації в законодавство низки норм відповідно до 

зобов'язань України на шляху євроінтеграції.  Коментуючи ситуацію з 

коронавірусною пандемією, заступник Голови ВР України Олена 

Кондратюк закликала всіх народних депутатів та громадян 

дотримуватись соціальної дистанції та маскового режиму та зауважила, 

що уряд подав два законопроекти про збільшення відповідальності та 

штрафів для фізичних та юридичних осіб за порушення маскового режиму 

у громадських місцях. Олена Кондратюк запропонувала Голові ВР України 

видати розпорядження про штрафування народних депутатів за 

порушення маскового режиму в залі та у парламенті загалом, а також 

висловила думку, що у період боротьби з коронавірусом не можна 

забувати про інші небезпечні захворювання. В цьому контексті 

заступниця глави парламенту запропонувала парламентаріям долучитися 
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до акції 20 жовтня з нагоди Всесвітнього дня боротьби із 

захворюваннями на рак молочної залози, адже саме ця хвороба посідає 

перше місце у структурі онкозахворювань та смертності від раку у жінок 

в Україні. Свої прозиції та зауваження висловили представники фракцій 

та депутатських груп Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу"), Вадим 

Рабінович (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), Ірина 

Геращенко (фракція "Європейська солідарність"), Юлія Тимошенко 

(фракція "Батьківщина"), Сергій Рахманін (фракція "Голос"), Сергій Рудик 

(група "За майбутнє"), Павло Бакунець (група "Довіра") . Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337176  

25. Деяким категоріям громадян можуть надати відстрочку від 

призову [Електронний ресурс] // Голос України. - 2020. - 17 жовт. (№ 

191). — Електрон. дані.   Йдеться про засідання Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) з питань національної безпеки, оборони та 

розвідки, під час якого ухвалено рішення рекомендуватиме парламенту 

підтримати за основу та в цілому законопроект № 3689 ”Про військовий 

обов’язок і військову службу” щодо відстрочки від призову на строкову 

військову службу деяких категорій громадян”. Запропоновано 

врегулювати питання, пов’язані з наданням відстрочки від призову на 

строкову військову службу для продовження професійної діяльності 

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, 

прийнятим на службу до органів та підрозділів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, шляхом внесення доповнень до абзаца 8 

частини 13 статті 17 Закону ”Про військовий обов’язок і військову 

службу”. Також члени Комітету рекомендували ВР України включити до 

порядку денного четвертої сесії та підтримати у першому читанні 

законопроект № 3403 ”Про внесення зміни до статті 2 Закону України 

”Про правовий режим майна у Збройних Силах України”. Крім того 

розглянуто та затверджено пропозиції Комітету до Плану 

http://www.golos.com.ua/article/337176
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законопроектної роботи ВР України на 2021 рік.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337088   

26. Енергоефективність допоможе країні вийти з кризи 

[Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 16 жовт. (№ 190). — 

Електрон. дані.  Йдеться про комітетські слухання на тему ”Стан 

реалізації державних програм з енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв та виконання програм і проектів з 

енергозбереження та енергомодернізації багатоквартирних будинків. 

Подальші кроки у реформі”, проведені Комітетом Верховної Ради України 

(ВР України) з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

спільно з парламентським Комітетом з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування. Голова Комітету ВР України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Андрій Клочко зауважив, що ”вирішення проблеми 

енергозбереження багато в чому визначає вихід України з економічної 

кризи”, та наголосив на важливості енергозбереження саме в будівельній 

галузі та житлово-промисловому комплексі, які є дуже 

енергозатратними. Модератор заходу, перший заступник голови 

Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг Олексій Кучеренко закликав фахово і професійно обговорити 

ситуацію у сфері енергозбереження та енергомодернізації 

багатоквартирних будинків та з’ясувати, що заважає перейти від 

пілотних проектів до повномасштабної програми модернізації житлового 

фонду. У своєму виступі на слуханнях голова Комітету ВР України з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус 

наголосив на актуальності і важливості обговорюваних питань та 

зазначив, що ”енергоефективність – це те питання, де ми не 

допрацьовували останні роки як держава, і це те питання, яке має стати 

http://www.golos.com.ua/article/337088
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пріоритетом № 1”. Про стан реалізації та перспективи державної 

політики у сфері енергоефективності проінформувала т. в. о. міністра 

енергетики України Ольга Буславець, яка повідомила, що Міністерство 

працює над концепцією нової цільової програми енергоефективності на 

2022 – 2026 роки, яку планується подати на розгляд уряду до кінця 2020 

року.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/337065   

27. Розслідують факти корупції в органах архітектурно-

будівельного контролю та нагляду [Електронний ресурс] / Інформ. 

упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2020. — 16 

жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  Йдеться про четверте засідання 

Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України (ВР України) з 

питань розслідування фактів корупції в органах архітектурно-

будівельного контролю та нагляду. Розглянуто питання організації 

роботи ТСК із засобами масової інформації (ЗМІ) та громадськими 

організаціями й ухвалено рішення про залучення до роботи ТСК фахівців і 

експертів.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/337062   

28. Сміян Н.     Уряд просять пояснити, на яких показниках 

формувався прожитковий мінімум на наступний рік [Електронний 

ресурс] / Надія Сміян // Голос України. - 2020. - 17 жовт. (№ 191). — 

Електрон. дані. Йдеться про виступ в ефірі телеканала ”Рада” першого 

заступника голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла 

Цимбалюка, який повідомив, що Комітет визнав роботу уряду з 

формування прожиткового мінімуму незадовільною. Михайло Цимбалюк 

нагадав, що в травні 2020 року у ВР України відбулися парламентські 

слухання, під час яких народні депутати та урядовці разом із 

представниками громадськості обговорили питання формування 

прожиткового мінімуму. Парламентарій зазначив, що уряд не виконав 

жодного рішення слухань, зокрема, так і не провів дискусію з приводу 

http://www.golos.com.ua/article/337065
http://www.golos.com.ua/article/337062
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прожиткового мінімуму та не сформував споживчий кошик, до якого 

входить все необхідне для гідного життя людини, а саме: продукти, 

засоби гігієни, одяг, кошти на проїзд тощо. Також Михайло Цимбалюк 

зауважив, що фахівці Міністерства фінансів не підтримують жодної 

законодавчої ініціативи профільного Комітету, та проінформував, що 

парламентарії домовилися викликати на Годину запитань до уряду 

Прем’єр-міністра для того, щоб отримати пояснення з приводу того, на 

основі яких показників уряд і Міністерство фінансів формували проект 

прожиткового мінімуму.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/337093  

29. Фінансування за залишковим принципом не сприяє 

інноваційному розвитку [Електронний ресурс] // Голос України. — 

2020. — 13 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Подано тези виступу 

проректора з наукової роботи Харківської політехніки, в. о. голови 

Президії Ради проректорів закладів вищої освіти та наукових установ 

Міністерства освіти і науки України (МОН України) Андрія Марченка на 

нараді з актуальних питань розвитку вітчизняної науки та інноваційних 

процесів, проведеної Комітетом Верховної Ради України (ВР України) з 

питань освіти, науки та інновацій. Андрій Марченко окреслив 

загальнодержавні проблеми наукової сфери та вказав на необхідність 

належного фінансування науки та освіти як головних важелів 

інноваційного розвитку. Також науковець акцентував увагу на питаннях 

створення сприятливого до науки та освіти законодавчого середовища, 

зокрема, закликав нарешті вирішити питання автономії університетів в 

освітній і науковій діяльності. Андрій Марченко висловив низку пропозицій 

для поліпшення ситуації, а саме: профільному Комітету ВР України разом 

з МОН і Національною академією наук України (НАН України) розробити 

програму поступового переходу фінансування наукової сфери від 

сьогоднішніх приблизно 0, 5 до не менш як 1, 7 відсотка валового 

внутрішнього продукту (ВВП), як це передбачено Законом України; 

http://www.golos.com.ua/article/337093
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створити під егідою Комітету ВР України з питань освіти, науки та 

інновацій, МОН і НАН України робочу групу з аналізу законодавства та 

надання пропозицій щодо його вдосконалення; визначити пріоритети в 

науковій сфері з метою підвищення ефективності вітчизняної економіки; 

забезпечити наукову та науково-технічну складові високої вітчизняної 

обороноздатності; визначити п’ять пріоритетів, що пов’язані із 

світовими перспективними напрямами науки, безумовно, з обов’язковим 

обґрунтуванням усіх можливостей отримання позитивного ефекту 

вітчизняною економікою під час їх реалізації .  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336942   

Див. також : 13, 17, 21, 30, 35, 37-39, 41, 42 

Народні депутати України 

30. Алексеева И. Арахамия порассуждал о необходимости 

сокращения армии Украины  [Электронный ресурс] / Ирина Алексеева 

// Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 15 окт. – Электрон. данные. Наведено 

тези виступу в ефірі телеканалу "Україна 24" у День захисника України 

народного депутата України, голови фракції "Слуга народу" Давида 

Арахамії, який заявив про можливість скорочення української армії. 

Парламентарій запропонував провести розрахунки та більше коштів 

направляти на переозброєння військ, щоб збільшити їх боєздатність для 

стримування військової агресії з боку Росії та будь-яких інших 

потенційних ворогів. Текст: https://ukraine.fakty.ua/358215-arahamiya-

porassuzhdal-o-neobhodimosti-sokracsheniya-armii-ukrainy   

31. Алексеева И. Российский пропагандист прилетел в 

Украину снимать "кино" о Медведчуке [Электронный ресурс] / Ирина 

Алексеева // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 20 окт. – Электрон. данные. 

Йдеться про приїзд до Києва російського пропагандиста Бориса 

Корчевнікова. Як написав у соціальній мережі харківський адвокат 

http://www.golos.com.ua/article/336942
https://ukraine.fakty.ua/358215-arahamiya-porassuzhdal-o-neobhodimosti-sokracsheniya-armii-ukrainy
https://ukraine.fakty.ua/358215-arahamiya-porassuzhdal-o-neobhodimosti-sokracsheniya-armii-ukrainy
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Володимир Рисенко, приїзд Корчевнікова в Україну пов'язаний із роботою 

над новим фільмом, до якого причетний  лідер партії "Опозиційна 

платформа - За життя" народний депутат України Віктор Медведчук і 

його дружина Оксана Марченко.  Текст: https://ukraine.fakty.ua/358611-

rossijskij-propagandist-priletel-v-ukrainu-snimat-kino-o-medvedchuke   

32. Арешонков В.     Володимир Арешонков: ”Сподіваюся, що 

непримиренна боротьба на знищення припиниться після місцевих 

виборів” [Електронний ресурс]  / Володимир Арешонков ; бесіду вела 

Алла Яковенко // Голос України. - 2020. - 17 жовт. (№ 191). — 

Електрон. дані.   Подано матеріали бесіди з народним депутатом 

України Володимиром Арешонковим, обраним до Верховної Ради України 

(ВР України) у 64-му виборчому окрузі Житомирщини. Парламентарій 

висловив думку щодо проблеми врегулювання ситуації на Донбасі та 

звільнення тимчасово окупованих українських територій. Також 

Володимир Арешонков прокоментував ситуацію напередодні місцевих 

виборів та перспективи створення нових політичних проектів та коаліцій 

з метою консолідації суспільства та формування ”зрозумілої і 

прагматичної політико-економічну платформи”.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337072   

33. Гал И. Министр культуры решил лично закупить для 

библиотек неотредактированную книгу о суде над Стусом  

[Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 20 

окт. – Электрон. данные. Наведено коментар на своїй сторінці в 

соціальних мережах міністра культури та інформаційної політики 

Олександра Ткаченка щодо рішення суду за позовом народного депутата 

України Віктора Медведчука до автора книги "Справа Василя Стуса" 

Вахтанга Кіпіані. Зазначено, що суд зобов’язав автора та видавництво 

вилучити з книги згадки про особу народного депутата та його роль в 

судовому процесі над Василем Стусом. Міністр заявив, що поки справа 

https://ukraine.fakty.ua/358611-rossijskij-propagandist-priletel-v-ukrainu-snimat-kino-o-medvedchuke
https://ukraine.fakty.ua/358611-rossijskij-propagandist-priletel-v-ukrainu-snimat-kino-o-medvedchuke
http://www.golos.com.ua/article/337072
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перебуває в апеляції, він особисто закупить частину тиражу для 

національних бібліотек, та відзначив, що тепер про участь Віктора 

Медведчука "в справі засудження радянською системою українського 

письменника дізнаються в рази більше людей". Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/358605-ministr-kultury-reshil-lichno-zakupit-dlya-

bibliotek-neotredaktirovannuyu-knigu-o-sude-nad-stusom   

34. Гал И. "Отредактированную" Медведчуком книгу о Стусе 

раскупили — издательство будет печатать еще  [Электронный ресурс] / 

Ирина Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 19 окт. – Электрон. данные. 

Йдеться про рішення Дарницького суду Києва частково задовольнити 

позов народного депутата України Віктора Медведчука до автора книги 

"Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Зазначено, що суд зобов'язав 

автора та видавництво видалити з книги "інформацію про особу" 

народного депутата і заборонив поширення книги до "усунення порушень". 

Наведено коментар представників видаництва "Vivat", які повідомили, що 

тираж книги повністю розкупили, і в зв'язку з цим вирішено додрукувати 

новий тираж, поки рішення суду не вступило в силу. Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/358500-otredaktirovannuyu-medvedchukom-knigu-o-

stuse-raskupili---izdatelstvo-budet-pechatat-ecsheР    

35. Добров В. "Атака на "Нафтогаз" могла быть 

инициирована структурами Фирташа", — нардеп [Электронный 

ресурс] / Владимир Добров // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 16 окт. – 

Электрон. данные. Наведено коментарі народного депутата України, 

голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності 

Комітету Верховної  Ради України (ВР України) з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка щодо ситуації навколо 

НАК "Нафтогаз України" та критики на адресу його керівництва. 

Парламентарій висловив думку, що ця кампанія може бути ініційована 

Росією та  проросійськими силами з метою змінити керівництво 

https://ukraine.fakty.ua/358605-ministr-kultury-reshil-lichno-zakupit-dlya-bibliotek-neotredaktirovannuyu-knigu-o-sude-nad-stusom
https://ukraine.fakty.ua/358605-ministr-kultury-reshil-lichno-zakupit-dlya-bibliotek-neotredaktirovannuyu-knigu-o-sude-nad-stusom
https://ukraine.fakty.ua/358500-otredaktirovannuyu-medvedchukom-knigu-o-stuse-raskupili---izdatelstvo-budet-pechatat-ecsheР
https://ukraine.fakty.ua/358500-otredaktirovannuyu-medvedchukom-knigu-o-stuse-raskupili---izdatelstvo-budet-pechatat-ecsheР
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"Нафтогазу", яке намагається зробити все, щоб не допустити 

спорудження "Північного потоку-2". Текст: https://fakty.ua/358347-ataka-

na-naftogaz-mogla-byt-iniciirovana-strukturami-firtasha---nardep   

36. Добров В. "Второй вопрос" Зеленского уже больше года в 

ВР блокирует монобольшинство, — нардеп  [Электронный ресурс] / 

Владимир Добров // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 15 окт. – Электрон. 

данные. Наведено коментарі в соціальній мережі Facebook народного 

депутата України Сергія Шахова, обраного у Верховну Раду України (ВР 

України) від Луганщини, стосовно другого з п’яти запитань ініційованого 

Президентом України Володимира Зеленського опитування - щодо 

створення вільної економічної зони на Донбасі. Парламентарій зауважив, 

що уже другий рік у парламенті блокується розгляд підготовленого ним 

законопроекту щодо вільної економічної зони на території Луганської та 

Донецької областей з метою розвитку і стимулювання бізнесу. Текст: 

https://fakty.ua/358281-vtoroj-vopros-zelenskogo-uzhe-bolshe-goda-v-vr-

blokiruet-monobilshinstvo---nardep   

37. Добров В. Депутат Негулевский опозорился, перепутав 

программы "Слуги народа" и "Единой России"  [Электронный ресурс] 

/ Владимир Добров // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 20 окт. – Электрон. 

данные. Йдеться про відповіді народного депутата України від фракції 

"Слуга народу" Ігоря Негулевского на запитання журналістів "Bihus.info", 

які вирішили перевірити, чи знають парламентарії програми своєї 

політичної сили.  Текст: https://fakty.ua/358579-deputat-negulevskij-

opozorilsya-pereputav-programmy-slugi-naroda-i-edinoj-rossiiР   

38. Добров В. ЦПК добивается введения санкций против 

Дубинского — СМИ   [Электронный ресурс] / Владимир Добров // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 19 окт. – Электрон. данные.  Йдеться про 

звернення Центра протидії корупції (ЦПК) до міжнародних та 

українських організацій з вимогою ввести персональні санкції проти 

https://fakty.ua/358347-ataka-na-naftogaz-mogla-byt-iniciirovana-strukturami-firtasha---nardep
https://fakty.ua/358347-ataka-na-naftogaz-mogla-byt-iniciirovana-strukturami-firtasha---nardep
https://fakty.ua/358281-vtoroj-vopros-zelenskogo-uzhe-bolshe-goda-v-vr-blokiruet-monobilshinstvo---nardep
https://fakty.ua/358281-vtoroj-vopros-zelenskogo-uzhe-bolshe-goda-v-vr-blokiruet-monobilshinstvo---nardep
https://fakty.ua/358579-deputat-negulevskij-opozorilsya-pereputav-programmy-slugi-naroda-i-edinoj-rossiiР
https://fakty.ua/358579-deputat-negulevskij-opozorilsya-pereputav-programmy-slugi-naroda-i-edinoj-rossiiР
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народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського. 

Наведено коментар виконавчої директорки ЦПК Дар'ї Каленюк, яка 

повідомила, що Олександр Дубинський нібито не декларує належним 

чином своє майно, а також вчиняє дії, які мають ознаки дерджавної 

зради, а саме - "виходить на прес-конференції з агентом Кремля і 

направляє листи з дезінформацією конгресменам із метою втрутитися у 

вибори в США".  Текст: https://fakty.ua/358528-cpk-dobivaetsya-vvedeniya-

sankcij-protiv-dubinskogo---smi   

39. Дронова А. Тимошенко представила план действий 

"Батьківщини" в Киеве  [Электронный ресурс] / Алина Дронова // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 19 окт. – Электрон. данные. Наведено 

тези виступу народного депутата України, лідера ВО "Батьківщина" 

Юлії Тимошенко під час презентації плану дій для Києва після місцевих 

виборів 25 жовтня. Політик окреслила головні напрямки діяльності 

представників "Батьківщини" в місцевій владі та наголосила, що "наша 

команда - це професійні люди, а "наш кандидат в мери Києва  Олексій 

Кучеренко - людина, яка в корені знає все господарство столиці, чесний і 

порядний". Текст: https://fakty.ua/358542-timoshenko-predstavila-plan-

dejstvij-batkivcshini-v-kieve   

40. Дронова А. У Зеленского есть два месяца, чтобы стать 

руководителем страны, — Игорь Палица [Электронный ресурс] / 

Алина Дронова // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 19 окт. – Электрон. 

данные. Йдеться про виступ  народного депутата України, лідера партії 

"За майбутнє" Ігоря Палиці в ефірі програми "Відверта розмова". Політик 

прокоментував діяльність Президента України Володимира Зеленського, 

зокрема, висловив думку, що оточення глави держави не інформує його 

належним чином про реальний стан справ. Текст: https://fakty.ua/358537-u-

zelenskogo-est-dva-mesyaca-chtoby-stat-rukovoditelem-strany---igor-palicaР   

https://fakty.ua/358528-cpk-dobivaetsya-vvedeniya-sankcij-protiv-dubinskogo---smi
https://fakty.ua/358528-cpk-dobivaetsya-vvedeniya-sankcij-protiv-dubinskogo---smi
https://fakty.ua/358542-timoshenko-predstavila-plan-dejstvij-batkivcshini-v-kieve
https://fakty.ua/358542-timoshenko-predstavila-plan-dejstvij-batkivcshini-v-kieve
https://fakty.ua/358537-u-zelenskogo-est-dva-mesyaca-chtoby-stat-rukovoditelem-strany---igor-palicaР
https://fakty.ua/358537-u-zelenskogo-est-dva-mesyaca-chtoby-stat-rukovoditelem-strany---igor-palicaР
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41. Лиза Богуцкая ответит за ”тупой ботинок” // КП в 

Украине. — 2020. — 15-22  окт. (№ 150/152). — С. 4.  Йдеться про 

наміри народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра 

Качури подати в суд на члена цієї ж фракції Єлізавету Богуцьку, яка в 

образливій формі розкритикувала його пропозицію щодо закупівлі 

російської вакцини від коронавірусу.  

42. Луговая Ю. Арахамия и Шуфрич схлестнулись у Шустера 

из-за марихуаны  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua : 

[веб-сайт]. – 2020. – 17 окт. – Электрон. данные. Йдеться про дискусію в 

ефірі політичного ток-шоу народних депутатів Нестора Шуфрича 

(фракція "Опозиційна платформа-За життя") і Давида Арахамії (фракція 

"Слуга народу") щодо одного з питань ініційованого Президентом України 

Володимиром Зеленським опитування громадян - про легалізацію 

медичного канабісу. Текст: https://fakty.ua/358378-arahamiya-i-shuster-

shlestnulis-u-shustera-iz-za-marihuany   

43. Поваляєв І. Чиї курорти? Палиці! : Центр протидії корупції 

з’ясував, що родина нардепа Ігоря Палиці має бізнес у Франції, 

резиденції - в Швейцарії та лижні курорти - в Австрії / Іван Поваляєв 

// Україна молода. – 2020. – 20 жовт. (№ 100). – С. 5. Йдеться про 

результати розслідування Центру протидії корупції щодо майна та 

бізнесу народного депутата України, лідера партії "За майбутнє" Ігоря 

Палиці. Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/3650/159/151096/   

44. Траса поєднає туристичні об’єкти Полтавщини 

[Електронний ресурс] // Голос України. - 2020. - 17 жовт. (№ 191). — 

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

народного депутата України Олега Кулініча, який проінформував про хід 

ремонту одного із найважливіших інфраструктурних проектів – траси Р-

42 Лубни – Миргород – Опішня. Парламентарій зауважив, що над 

залученням коштів на цей об’єкт він працює вже чотири роки поспіль, і в 

https://fakty.ua/358378-arahamiya-i-shuster-shlestnulis-u-shustera-iz-za-marihuany
https://fakty.ua/358378-arahamiya-i-shuster-shlestnulis-u-shustera-iz-za-marihuany
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3650/159/151096/
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2020 році йому вдалося добитися рекордного фінансування в розмірі 370 

мільйонів гривень. Олег Кулініч зазначив, що чотири райони області 

будуть з’єднані якісно відремонтованою дорогою, а це значно покращить 

логістику регіону та сприятиме розвитку туризму, адже ця траса 

поєднує величезну кількість туристичних об’єктів Полтавщини. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337092   

Див. також : 13, 17, 21-24, 26, 28 
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