
 
 
 

1 
 

Діяльність Верховної Ради України: 

дайджест публікацій на сторінках українських ЗМІ 

Вип. 20 (11-20 липня 2021 року). – 40 с.  

Зміст 

Верховна Рада України ………………………………….        1 

Голова Верховної Ради України…………………………     14 

Перший заступник Голови Верховної Ради України……    17 

Заступник Голови Верховної Ради України………………    17 

Законотворчість…………………………………………….    18 

Парламентські комітети та фракції………………………..    33 

Народні депутати України………………………………....    38 

 

Верховна Рада України 

1. Вітер О. Без’ядерний статус сприяв міжнародному 

визнанню[Електронний ресурс] / Ольга Вітер // Голос України. – 2021. 

– 16 лип. (№ 132). – Електрон. дані.  Наведено спогади правознавця-

міжнародника, Надзвичайного і Повноважного Посла України, 

представника України в Раді ООН із прав людини (2006 - 2010 рр.) 

Володимира Василенка про ухвалення Верховною Радою УРСР 16 липня 

1990 року Декларації про державний суверенітет України.Володимир 

Василенка розповів про міжнародну реакцію на цю подію, зокрема 

зазначив, що після проголошення незалежності і на рівні Верховної Ради, і 

на рівні уряду постійно наголошувалося, що Україна відповідно до 

Декларації про державний суверенітет має намір стати без’ядерною 

державою, що було важливо з огляду на критерії визнання новостворених 
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держав, які проголосив держсекретар США Джеймс Бейкер.Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348621 

2. Гал І. Рада прийняла відставку Авакова [Електронний 

ресурс] / Ірина Гал // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 15 лип. — 

Електрон. дані.  Йдеться про ухвалення Верховною Радою України  

(ВР України) рішення про відставку міністра внутрішніх справ Арсена 

Авакова. Водночас народні депутати більшістю голосів підтримали 

кандидатуру голови Комітету ВР України з питань правоохоронної 

діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх 

справ.Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/380698-rada-prinyala-otstavku-

avakova 

3. Горбунова О. Завершилася п’ята сесія Верховної Ради 

дев’ятого скликання [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос 

України. – 2021. – 17 лип. (№ 133). – Електрон. дані.  Йдеться про 

пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України) 16 липня  

2021 року, під час якого в межах Години запитань до уряду виступив 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду проінформував про 

організацію боротьби з коронавірусом, основні вектори роботи в сфері 

соціальної політики та ситуацію в енергетичній галузі. Народні депутати 

підтримали призначення Дениса Монастирського на посаду міністра 

внутрішніх справ України та проголосували за припинення його 

депутатських повноважень. ВР України  без обговорення ухвалила у 

другому читанні та в цілому законопроекти: про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо усунення розбіжностей та осучаснення 

реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні, № 3360-1); про 

основи національного спротиву, № 5557) та пов’язаний з ним 

законопроект щодо збільшення чисельності Збройних Сил України  

(№ 5558). Насамкінець Голова ВР України Дмитро Разумков оголосив про 

http://www.golos.com.ua/article/348621
https://ukrainenews.fakty.ua/380698-rada-prinyala-otstavku-avakova
https://ukrainenews.fakty.ua/380698-rada-prinyala-otstavku-avakova
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закриття п’ятої сесії дев’ятого скликання. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348638  

4. Горбунова О. Крок до криміналізації контрабанди 

[Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. – 2021. – 15 

лип. (№ 131). – Електрон. дані.  Йдеться про позачергове пленарне 

засідання Верховної Ради України (ВР України) 13 липня 2021 року, під час 

якого ухвалено у другому читанні та в цілому законопроект № 3822 "Про 

особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу 

державної форми власності". У ході обговорення документа було 

висловлено низку зауважень, зокрема народний депутат від фракції 

"Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що цей законопроект не 

ліквідує корупцію в оборонпромі, а навпаки, " ліквідує повноту 

відповідальності держави за все, що відбувається в цьому концерні під час 

війни". Перший заступник Голови ВР України, представник Президента 

України у ВР України Руслан Стефанчук презентував законопроект  

№ 5420 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації 

контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 

декларування товарів", визначений главою держави як невідкладний. 

Ухвалений у першому читанні законопроект № 5420 пропонує, зокрема, 

відновити кримінальну відповідальність за контрабанду товарів, 

встановивши її у разі вчинення контрабанди в значних розмірах, а також 

за контрабанду підакцизних товарів у значних розмірах та недостовірне 

декларування товарів. Після обговорення законопроекту "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу 

конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" 

(№№ 5596, 5596-1) вирішено направити його на доопрацювання, а також 

у першому читанні підтримано законопроект № 5270 "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

http://www.golos.com.ua/article/348638
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України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності 

електронних резидентів", який передбачає оптимізацію сучасної 

податкової системи та іншого законодавства в Україні у зв’язку з 

проведенням експерименту із запровадження та реалізації електронного 

резидентства. За основу схвалено законопроект № 5431 "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності 

Антимонопольного комітету України", спрямований на посилення 

повноважень Антимонопольного комітету України з метою ефективного 

розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції 

та забезпечення балансу дотримання інтересів суб’єктів 

господарювання.Текст: http://www.golos.com.ua/article/348578 

5. Горбунова О.Почали обговорювати реформування 

”Укроборонпрому” [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос 

України. – 2021. – 14 лип. (№ 130). — Електрон. дані.  Йдеться про 

позачергове пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України)  

13 липня 2021 року, скликане на вимогу Президента України. Народні 

депутати розглянули підготовлений до другого читання законопроект  

№ 3822 ”Про особливості реформування підприємств оборонно-

промислового комплексу державної форми власності”, який передбачає 

перетворення Державного концерну ”Укроборонпром” на акціонерне 

товариство. Зокрема, під час обговорення документа народний депутат 

від фракції ”Батьківщина” Вадим Івченко запропонував поправку від 

фракції, яка, за його словами, має ”захистити військово-оборонний 

комплекс від прихованої приватизації через господарські відання”. 

Зазначено. що Комітет ВР України з питань національної безпеки, 

оборони та розвідки цю поправку відхилив, і вона також не отримала 

підтримки в сесійній залі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/348515  

6. Депутати підтримали Бюджетну декларацію на 2022 - 2024 

роки // Урядовий кур’єр. – 2021. – 16 лип. (№ 136). – С. 2.  Окреслено 

http://www.golos.com.ua/article/348578
http://www.golos.com.ua/article/348515
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основні параметри Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки, яку на 

пленарному засіданні Верховної Ради України (ВР України) 15 липня  

2021 року презентував міністр фінансів Сергій Марченко. Народні 

депутати взяли до відома інформацію міністра,схвалили рекомендації  

ВР України щодо бюджетної політики, а також доручили уряду 

підготувати й подати до ВР України законопроект про державний 

бюджет України на 2022 рік з урахуванням парламентських рекомендацій. 

У свою чергу Сергій Марченко вказав, що під час підготовки державного 

бюджету на 2022 рік уряд готовий спільно з парламентом знайти 

додаткові джерела фінансування соціальних потреб, адже Бюджетна 

декларація надає фіскальний простір, і сторони спільно можуть 

вирішувати, як його ефективно розподілити. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/deputati-pidtrimali-byudzhetnu-deklaraciyu-

na-2022/   

7. Із виступів уповноважених представників депутатських 

фракцій та груп [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

14 лип. (№ 130). — Електрон. дані.  Подано виступи на пленарному 

засіданні Верховної Ради України (ВР України) 13 липня 2021 року 

представників депутатських фракцій та груп Вадима Рабіновича 

(фракція ”Опозиційна платформа – За життя”), Євгена Брагара (фракція 

”Слуга народу”), Тараса Батенка (група ”Партія ”За майбутнє”), 

Рустема Умєрова (фракція ”Голос”), Сергія Соболєва (фракція 

”Батьківщина”), Ірини Геращенко (фракція ”Європейська солідарність”), 

Олега Кулініча (група ”Довіра”). Зокрема, Вадим Рабінович, Тарас 

Батенко, Сергій Соболєв, Олег Кулініч висловили свої думки щодо 

законотворчої діяльності парламенту та формування порядку денного, а 

Євген Брагар наголосив на питаннях реформування Національної поліції. 

Рустем Умєров акцентував увагу на темі політичних в’язнів та 

повідомив, що наразі фракція працює над законопроектом ”про 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/deputati-pidtrimali-byudzhetnu-deklaraciyu-na-2022/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/deputati-pidtrimali-byudzhetnu-deklaraciyu-na-2022/
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політичних в’язнів у рамках ”Кримської платформи”, щоб інтеграція та 

повернення до звичного життя для цих людей були максимально 

комфортними”. Ірина Геращенко звинуватила владу у дискриманації 

Збройних Сил України (ЗСУ), свідченням чого, на її думку, є судовий процес 

над бойовим генералом Ігорем Павловським за звинуваченням ”у придбанні 

двох катерів українського виробництва у той час, коли весь український 

флот було захоплено країною-окупантом”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348490 

8. Коваль Л. Освітні права: обізнаний – означає захищений : в 

умовах економічної кризи ресурси в державі завжди обмежені. I дуже 

важливо використовувати їх саме на освіту / Любомира Коваль  

// Урядовий кур’єр. – 2021. – 20 лип. (№ 138). — С. 1, 5.  Йдеться про 

щорічну доповідь ”Дотримання прав в освіті – 2020”, оприлюднену 

освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим. Посадовець проінформував 

про тематику звернень, які надйшли до офісу омбудсмена, зокрема 

зазначив, що серед найпоширеніших запитів – щодо оновлення 

нормативної бази в освіті, фінансування освіти, ставлення до дітей з 

особливими освітніми потребами, відповідальність за булінг, дотримання 

прав освітян, неналежний стан шкільних будівель, побори з батьків у 

школах тощо. Коментуючи проблему реорганізації освітньої мережі, 

омбудсмен зазначив, що з метою врегулювання цього процесу 

запропоновано зміни до Закону ”Про повну загальну середню освіту”, які 

передбачають, що повідомлення про зміни в освітній мережі має бути 

оприлюднено не пізніше ніж за півтора року до набуття ними чинності.  

У свою чергу представник уповноваженого Верховної Ради України  

(ВР України) з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина 

зауважила, що на якість і доступність освіти також впливають і 

процеси децентралізації та пандемія. Уповноважений повідомила, що під 

час численних поїздок до територіальних громад виявлено низку проблем 

http://www.golos.com.ua/article/348490
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та недоліків, зокрема, нині доступ до освіти не гарантовано для дітей з 

родин, які потрапили у складні життєві обставини. Також є проблеми зі 

створенням профільних шкіл і вихованцями дитячих будинків, які на 

початку пандемії змушені були повернутися до рідних, де умови для них 

були несприятливими, тож вони знову повернулися в інтернати. Аксана 

Філіпішина наголосила, що не можна перекладати повною мірою 

фінансування закладів освіти на рівень територіальних громад, адже 

спроможність цих громад неоднакова, та запропонувала під час реалізації 

курсу на впровадження інклюзії основні зусилля спрямовувати на якість 

освітнього середовища для дитини: впровадження індивідуальних програм 

і підготовку вчителів та інших учасників навчального процесу для 

прийняття дитини з особливими освітніми потребами. Співголова 

громадського об’єднання ”Батьки SOS” Альона Парфьонова говорила про 

основні проблеми, з якими зіткнулися батьки під час дистанційного 

навчання дітей, а секретар правління Міжнародного фонду 

”Відродження” Григорій Баран акцентував увагу на питаннях 

фінасування освіти в умовах економічної кризи. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/osvitni-prava-obiznanij-oznachaye-zahishenij/   

9. Лавренюк С. Пропонують запровадити електронну 

реєстрацію місця проживання [Електронний ресурс] / Сергій 

Лавренюк // Голос України. – 2021. – 17 лип. (№ 133). – Електрон. дані.  

Йдеться про позачергове пленарне засідання Верховної Ради України  

(ВР України) 15 липня 2021 року, скликане на вимогу Президента України. 

Народні депутати обговорили законопроект № 5463 про реалізацію 

публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця 

проживання в Україні та альтернативний до нього законопроект  

№ 5463-1. Коментуючи законопроект № 5463, народний депутат Михайло 

Крячко повідомив, що документ передбачає запровадження електронної 

реєстрації місця проживання, скасування штампа про прописку в 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/osvitni-prava-obiznanij-oznachaye-zahishenij/
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паспорті громадянина України, закріплення ведення реєстрів 

територіальних громад в електронній формі та їх інтеграцію з 

інформаційною системою Державної міграційної служби, для чого 

впроваджується норма щодо декларування місця проживання за 

допомогою єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія". 

Після обговорення  у першому читанні підтримано законопроект  

№ 5463. Також народні депутати розглянули низку документів, зокрема у 

першому читанні ухвалили законопроекти: про державний екологічний 

контроль (№ 3091); про внесення змін до деяких законів України (щодо 

удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, № 5339).У другому читанні та в цілому ухвалено 

законопроекти: про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС 

у сфері охорони тваринного та рослинного світу, № 2351); про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 

відповідальності за незаконне видобування корисних копалин, № 3576); про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів 

підвищеної небезпеки, № 4407); про внесення змін до статті 16 Закону 

"Про охорону атмосферного повітря" (щодо регулювання господарської 

діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими 

газами, № 4259); про особливості надання електронних публічних послуг, 

№ 5495; про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 

2021 рік" (щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи 

пам’яток культурної спадщини, № 5551-2). За основу підтримано 

законопроект про внесення змін до Закону "Про Фонд державного майна 

України" та інших законодавчих актів України (щодо сприяння залученню 

інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального 

майна, № 4572), який, за словами народного депутата Роксалани 

Підласої,спрямовано на спрощення процедур приватизації та підвищення 
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привабливості об’єктів. Як відзначила парламентарій, пропонується 

дозволити за рішенням уряду продавати стандартизовані об’єкти великої 

приватизації на електронних аукціонах, а не тільки офлайн, а також 

встановити вимогу повного розкриття даних про об’єкт для усіх 

зацікавлених інвесторів, адже тільки повна прозорість дозволить 

сформувати справедливу ціну на об’єкт.Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348642 

10. Лавренюк С. Схвалили Бюджетну декларацію на 2022 - 

2024 роки [Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // Голос України. – 

2021. – 16 лип. (№ 132). – Електрон. дані.  Йдеться про пленарне 

засідання Верховної Ради України (ВР України) 15 липня 2021 року, під час 

якого народні депутати проголосували за відставку міністра внутрішніх 

справ Арсена Авакова. Коментуючи проект Бюджетної декларації на  

2022 - 2024 роки, презентований міністром фінансів Сергієм Марченком, 

голова підкомітету Комітету ВР України з питань бюджету Юрій 

Кузбит у співдоповіді зазначив, що уряд вперше схвалив та подав на 

розгляд парламенту Бюджетну декларацію, яка за змістом та формою 

кардинально відрізняється від Основних напрямів бюджетної політики, 

що подавалися раніше. Після обговорення ВР України прийняла Постанову 

про Бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки, якою взяла документ до 

відома та схвалила рекомендації парламенту щодо бюджетної політики. 

Серед розглянутих та ухвалених на засіданні документів, зокрема 

законопроекти: про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо спрощення приєднання до електричних мереж, № 5009); про 

внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення механізмів 

формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої 

освіти, № 4629-1); про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання розвитку галузі 

http://www.golos.com.ua/article/348642
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електричного транспорту в Україні, № 3476) та інші. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348597  

11. Лавренюк С.Ухвалено законопроект про відновлення 

роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів [Електронний ресурс]  

/ Сергій Лавренюк // Голос України. – 2021. – 14 лип. (№ 130). — 

Електрон. дані.  Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України 

(ВР України) 13 липня 2021 року, під час якого ухвалено в цілому 

законопроект про внесення змін до Закону ”Про судоустрій і статус 

суддів” та деяких законів України (щодо відновлення роботи Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України з пропозиціями Президента України, 

№ 3711-д). Зокрема, голова Комітету ВР України з питань правової 

політики Андрій Костін повідомив, що основна пропозиція Президента 

України стосується уточнення порядку прийняття рішення конкурсною 

комісією за участі міжнародних експертів у разі, якщо комісія ухвалює 

рішення більшістю голосів. Також народні депутати розпочали розгляд 

поправок до законопроекту про внесення змін до деяких законів України 

щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради 

правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради 

правосуддя (№ 5068). Із заявою від двох фракцій щодо недоцільності 

ухвалення законопроекту про великий Державний Герб (№ 5712) виступив 

народний депутат  від фракції ”Європейська солідарність” Володимир 

В’ятрович, який, звернувши увагу, що запропонований законопроектом  

№ 5712 варіант великого Державного Герба не відповідає законам 

геральдики, наголосив, що зараз Тризуб сприймається і як повноцінний 

Державний Герб, адже попри стародавнє походження він ідеально 

вписується у мінімалістичну естетику XXI століття та є простим у 

відтворенні і надзвичайно впізнаваним. Перший заступник Голови  

ВР України Руслан Стефанчук оголосив про створення у парламенті 

трьох міжфракційних депутатських об’єднань: ”Національна платформа 

http://www.golos.com.ua/article/348597
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примирення та єдності” (голова -Вікторія Гриб), ”Люди” (голова - Тарас 

Тарасенко) та ”Демократія 2. 0” (голова - Єгор Чернєв). Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348490  

12. Охрименко О. Денис Монастирський став головою МВС 

[Електронний ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 

2021. – 16 лип. — Електрон. дані.  Йдеться про підтримку Верховною 

Радою України (ВР України) призначення голови Комітету ВР України з 

питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського на посаду 

міністра внутрішніх справ. Презентуючи у парламенті свою програму, 

Денис Монастирський пообіцяв зосередитися на реформі прикордонної 

служби, посиленні дорожнього контролю, розширенні системи камер 

спостереження, боротьбі з незаконним обігом наркотиків.  

13. Пархомчук Т. Зв’язки вирiшують усе: явні й приховані  

Зе-течії Ради напередодні літніх канікул [Електронний ресурс] / Тетяна 

Пархомчук // Україна молода. – 2021. – 13 лип. – Електрон. дані.  

Йдеться про підсумки п’ятої сесії Верховної Ради України (ВР України) 

дев'ятого скликання. Зокрема, окреслено особливості законотворчого 

процесу та надано інформацію про діяльність парламентської коаліції. 

яка складається з депутатів фракції "Слуга народу". Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3748/180/158784/  

14. Писана Н. Гідна протидія COVID-19 й економічне 

відновлення / Наталя Писана //Урядовий кур’єр. – 2021. – 17 лип.  

(№ 137). – С. 2.  Йдеться про виступ Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у 

Верховній Раді України (ВР України) 16 липня 2021 року. Денис Шмигаль 

прозвітував про роботу уряду за шість місяців, зокрема відзначив 

успішний хід вакцинації від коронавірусної інфекції, та повідомив, що 

водночас посилюється спроможність медичної системи, додатково 

оснащують медичні заклади та зростає зарплата медичних працівників. 

Прем'єр-міністр проінформував про діяльність уряду в соціальній сфері: в 

http://www.golos.com.ua/article/348490
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3748/180/158784/
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березні 2021 року індексовано пенсії більшості українських пенсіонерів; із 

1 жовтня 2021 року вперше буде запроваджено додаткові виплати по  

400 гривень пенсіонерам віком понад 75 років; підвищено пенсії військовим, 

яким виплати не індексували з 2018 року. Крім того, як зазначив Денис 

Шмигаль, уряд спільно з профільним Комітетом парламенту працює над 

запровадженням накопичувальної пенсійної системи, а призначення 

субсидій за новими критеріями відбувається за графіком. Глава уряду 

вказав на відновлення ділової активності та активізацію залучення 

інвестицій завдяки Закону про проекти зі значними інвестиціями (про 

"інвестиційних нянь"), зокрема майже повністю завершено формування 

нормативно-правової бази для реалізації Закону і до Офісу залучення й 

підтримки інвестицій (UkraineInvest) надійшло понад два десятки 

попередніх пропозицій від іноземних і вітчизняних інвесторів на майже на 

1,5 мільярда доларів. Прем'єр-міністр акцентував увагу на продовженні 

діалогу з європейськими партнерами, та наголосив, що крім промислового 

безвізу, в найближчі два роки очікується отримання ще чотирьох: 

авіаційного (угода про відкрите небо), енергетичного (приєднання до 

європейської енергомережі), митного (приєднання до конвенції про 

процедуру спільного транзиту) й цифрового. "Пріоритетом уряду 

залишається відновлення економіки, поліпшення інвестклімату, 

макроекономічна стабільність. Важлива й прогнозованість дій влади - 

дякую парламентаріям за підтримку запропонованої урядом Бюджетної 

декларації на наступні три роки. Документ ухвалюємо вперше в історії 

України, він демонструє відповідальний підхід влади до стратегії 

використання бюджетних коштів", - звернувся до народних депутатів 

Денис Шмигаль. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/gidna-protidiya-

covid-19-j-ekonomichne-vidnovlenny/  

15. Сміян Н. Встановлено порядок обрання членів Вищої ради 

правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів [Електронний 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/gidna-protidiya-covid-19-j-ekonomichne-vidnovlenny/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/gidna-protidiya-covid-19-j-ekonomichne-vidnovlenny/
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ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2021. – 15 лип. (№ 131). – 

Електрон. дані.  Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України 

(ВР України) 14 липня 2021 року, під час якого ухвалено в другому читанні 

проект змін до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на 

посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних 

інспекторів Вищої ради правосуддя (№ 5068). Розглянуто та ухвалено 

низку законопроектів, серед яких, зокрема, - проект змін до статті  

188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за невиконання законних вимог 

дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (№ 5068); проект змін 

до деяких законодавчих актів щодо забезпечення затриманому, 

підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання 

правової допомоги з пропозиціями Президента (№ 2063); про заходи, 

спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової 

стабільності на ринку природного газу (№ 3508-д) та інші. Перший 

заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук презентував проект змін 

до деяких законодавчих актів щодо розвитку інституту старост з 

пропозиціями Президента (№ 4535). Руслан Стефанчук запевнив, що глава 

держави вважає важливими та підтримує посилення спроможності 

інституту старост та правового регулювання утворення 

старостинських округів, однак пропонує вилучити положення про зміни до 

Закону про Конституційний Суд України (КСУ), оскільки це не входить до 

предмета його правового регулювання. Під час пленарного засідання із 

заявами на вимогу фракцій виступили народні депутати. Сергій Євтушок 

(фракція "Батьківщина") звернув увагу на проблеми освітян, а Володимир 

В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") та Ярослав Железняк 

(фракція "Голос") закликали не голосувати за поправки, що стосуються 

відтермінування вступу в дію Закону про мову.Народний депутат Сергій 

Шахов вказав на ситуацію із будівництвом залізниці на Луганщині й 
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запропонував вирішити цю проблему у межах програми "Велике 

будівництво". Текст: http://www.golos.com.ua/article/348539  

16. Сміян Н. Удосконалили основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2021. – 15 лип. 

(№ 131). – Електрон. дані.  Йдеться про позачергове засідання Верховної 

Ради України (ВР України) 14 липня 2021 року, скликане на вимогу  

156 народних депутатів. Без обговорення ухвалено зміни до Закону про 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій 

прав українських та іноземних інвесторів (№ 5141) та проект змін до 

розділу XI перехідних положень Закону про основні принципи та вимоги до 

органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції  

(№ 5440). Текст: http://www.golos.com.ua/article/348577  

Див. також : 19, 20, 47 

Голова Верховної Ради України 

17. Голова Верховної Ради вважає доцільним позбавлення 

повноважень народного депутата за прогули [Електронний ресурс]  

/ Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. 

– 16 лип. (№ 132). – Електрон. дані.  Йдеться про виступ Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова в ефірі каналу 

"Hromadske".Зокрема, глава парламенту висловився за доопрацювання та 

повторне направлення в Конституційний Суд України (КСУ) 

законопроекту щодо позбавлення повноважень народного депутата за 

систематичне ігнорування обов'язків та прогули пленарних засідань. 

Також Дмитро Разумков нагадав, що КСУ свого часу надав негативний 

висновок до законопроекту, що передбачав внесення змін до Основного 

Закону та дозволив би позбавляти мандата за неперсональне голосування 

http://www.golos.com.ua/article/348539
http://www.golos.com.ua/article/348577
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в парламенті, і зауважив, що проблему неперсонального голосування 

вдалося вирішити шляхом запровадження кримінальної відповідальності 

за такі дії та сенсорної кнопки при голосуваннях парламентаріїв.Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348590 

18. Дмитро Разумков: "Забезпечення верховенства права в 

Україні сприятиме інтеграції до ЄС" [Електронний ресурс]  

/ Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. 

– 15 лип. (№ 131). – Електрон. дані.  Йдеться про зустріч Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова з Віце-

президентом Європейської Комісії з питань міжінституційних відносин 

та прогнозування Марошем Шефчовичем. Дмитро Разумков наголосив, що 

у контексті закріпленого в Конституції євроінтеграційного 

геополітичного курсу України надзвичайно важливою є судова реформа, 

адже "чисті, прозорі і зрозумілі суди допоможуть боротися з корупцією, 

тому що легко можна буде обстоювати свої права і громадянам України, 

і бізнесу". Глава парламенту нагадав про важливі законопроекти, які 

наразі стоять на порядку денному ВР України, зокрема проінформував про 

вже ухвалені Закон України "Про судоустрій і статус суддів" та деякі 

закони України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. Голова ВР України зауважив, що питання безпеки є 

викликом не лише для України, а й для інших розвинених держав світу, та 

зазначив, що принципова позиція Європейського Союзу (ЄС) упродовж 

багатьох років допомагає Україні боротися з російською агресією. 

Дмитро Разумков відзначив, що Україна і надалі розраховує на економічну 

підтримку та збереження сталої підтримки в питанні безпеки. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348567  

19. З більшістю викликів парламент впорався [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 13 лип. (№ 129). — Електрон. дані.  

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

http://www.golos.com.ua/article/348590
http://www.golos.com.ua/article/348567
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Разумкова після Погоджувальної ради. Глава парламенту позитивно 

оцінив підсумки п’ятої сесії ВР України та відзначив, що народні 

депутати ухвалили багато необхідних документів, серед яких – про 

боротьбу з ковідом, підтримку бізнесу, реформу судочинства, яка впливає 

на рух України до Європейського Союзу (ЄС) і залучення інвестицій. 

Коментуючи ситуацію навколо спорудження ”Північного потоку-2”, 

Дмитро Разумков зауважив, що це не лише економічний проект, а й 

політичний, який може використовуватися як серйозний важель впливу і 

на країни Європи. Відповідаючи на запитання про депутатські канікули, 

Голова ВР України повідомив, що планує працювати, а якщо з’явиться 

вільний час – відпочити із сім’єю в Україні Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348424 

20. Ромашкіна О. Парламент продемонстрував непоганий 

результат [Електронний ресурс] / Олена Ромашкіна // Голос України. – 

2021. – 17 лип. (№ 133). – Електрон. дані.  Йдеться про брифінг Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова, присвячений 

підсумкам роботи п’ятої сесії парламенту дев’ятого скликання. Дмитро 

Разумков відзначив такі напрями роботи ВР України, як боротьба з 

коронавірусом і судова реформа, та висловив сподівання, що невдовзі 

ухвалені парламентом законопроекти щодо судової реформи вступлять у 

дію. Глава парламенту прокоментував законотворчу роботу народних 

депутатів та спростував звинувачення на адресу ВР України у низькій 

продуктивності через так званий "поправочний спам", зауваживши, що 

поправки потрібно розділяти, адже є велика кількість коректних та 

правильних пропозицій, які роблять законопроекти набагато якіснішими. 

Голова ВР України висловив свою думку щодо можливих кадрових ротацій 

в уряді та розкритикував спроби внесення мовних поправок в бюджетне 

законодавство, бо це не відповідає Регламенту.Дмитро Разумков 

наголосив, що "єдина державна мова - українська", та закликав 

http://www.golos.com.ua/article/348424
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враховувати позицію міжнародних партнерів, і при внесенні поправок до 

мовного законодавства не забувати про висновок Венеційської комісії 

щодо Закону про мову.Текст: http://www.golos.com.ua/article/348639  

Див. також : 3, 39, 47 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

21. Зберегти велич Тризуба та дати можливість виконати 

вимоги Конституції [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

16 лип. (№ 132). – Електрон. дані.  Наведено коментар Першого 

заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука, який наголосив на необхідності ухвалення законопроекту  

№ 5712 про великий Державний Герб України. Як зазначив Руслан 

Стефанчук, "прийняття цього закону сприятиме встановленню опису 

великого Державного Герба України, порядку його використання та 

правового захисту", і таким чином нарешті буде "закрито гештальт 

щодо державних символів України". Парламентарій нагадав, що "Великий 

Державний Герб - це вимога статті 20 Конституції України", і наразі 

"пропонується компромісний варіант, який ”збереже велич нашого 

Тризуба та дасть можливість виконати вимоги Конституції, 25-річчя 

якої ми нещодавно так гучно відзначили". Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/348592 

Див. також : 4, 11, 15, 39, 47 

Заступник Голови Верховної Ради України 

22. Підприємниць цікавить підтримка бізнесу і діалог з владою 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 20 лип. (№ 134). — 

Електрон. дані.  Йдеться про участь заступниці Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Олени Кондратюк в Українському жіночому 

конгресі у Запоріжжі. Учасники зібрання – народні депутатки, 

представники уряду та місцевої влади, підприємниці обговорили участь 

http://www.golos.com.ua/article/348639
http://www.golos.com.ua/article/348592
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жінок в економічному відновленні та подоланні наслідків глобальної 

пандемії COVID-19 і зробили висновок, що основне питання, пов’язане з 

жіночим підприємництвом у період пандемії та обмежувальних заходів, є 

втрата доходу. Жінки-підприємниці окреслили основне коло питань, які їх 

цікавлять, а саме: підтримка малого та середнього бізнесу, бо саме він 

створює робочі місця та забезпечує надходження до бюджету і саме він є 

переважно жіночим; скорочення гендерної нерівності, зокрема у праці та 

зайнятості; справедливий розподіл доходу, інноваційність та соціальна 

мета; врахування потреб вразливих груп населення, адже переважно це 

саме жінки. Олена Кондратюк запевнила, що над вирішенням цих проблем 

працюватимуть спільно, особливо під час підготовки законопроекту щодо 

соціального підприємництва та податкового навантаження. Заступниця 

Голови ВР України акцентувала увагу на таких важливих аспектах, як 

міжнаціональна та соціальна толернатність, доступність та 

інклюзивність, й наголосила, що ”діалог, зворотний зв’язок так необхідний 

саме зараз для розуміння та вирішення гострих потреб” Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348691 

Див. також : 47 

Законотворчість 

23. Бабенко М. Фискальный привет / Мария Бабенко // Фокус. 

– 2021. – № 28 (16 июля). — С. 34-39.  У контексті оголошеної владою 

політики деолігархізації розглянуто ключові норми ухваленого Верховною 

Радою України (ВР України) у першому читанні законопроекту  

№ 5600 ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень” та спрогнозовано можливі наслідки реалізації  

податкових ініціатив уряду. Зазначено, що всупереч думкам експертів, які 

вбачають в законодавчих змінах ознаки ”фіскального терору”, голова 

http://www.golos.com.ua/article/348691
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Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань фінансів, 

податкової та митної політики Данили Гетманцева запевняє, що 

законодавчі новації не зашкодять бізнесу і спрямовані на усунення 

прогалин в оподаткуванні. Подано інфографіку за назвами: ”Готуйте 

гроші”, де роз’яснено, кому й скільки доведеться заплатити після 

ухвалення законопроекту № 5600, а також ”Хто і коли в Україні 

підвищував податки”, де простежено поетапні зміни в оподаткуванні за 

1991 – 1997, 2010 – 2014, 2014 – 2016 та за 2020 – 2021 роки.   

24. Горбунова О. Пропонують збільшити мінімальну пенсію 

[Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. – 2021. –  

20 лип. (№ 134). — Електрон. дані.  Йдеться про законопроект  

№ 5446 ”Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо 

розміру мінімальної пенсії за віком та у зв’язку з втратою годувальника” 

авторства народних депутатів Сергія Демченка, Василя Німченка, 

Артура Герасимова, Михайла Цимбалюка, Дмитра Лубінця та Сергія 

Вельможного та альтерантивний до нього законопроект № 5446-1”Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо підвищення 

розміру мінімальної пенсії за віком та пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника”, підготовлений представниками фракції ”Опозиційна 

платформа – За життя” (”ОПЗЖ”) Наталією Королевською, 

Володимиром Морозом, Юрієм Солодом, Володимиром Кальцевим і 

Валерієм Гнатенком. Зазначено, що в альтернативному законопроекті, на 

відміну від основного, пропонується визначити мінімальний розмір пенсії 

за віком не в розмірі двох прожиткових мінімумів, а в розмірі не менше 

фактичного розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, визначеного відповідно до Закону України ”Про 

прожитковий мінімум”. Крім того, альтернативний законопроект 

пов’язаний із законопроектом ”Про внесення змін до Закону України ”Про 

Державний бюджет України на 2021 рік” щодо підвищення розміру 
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мінімальної пенсії за віком до розміру фактичного прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність”, яким встановлюється 

мінімальний розмір пенсії за віком на рівні прогнозного фактичного 

розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Під час розгляду законопроектів на засіданні Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів голова Комітету Галина Третьякова зазначила, що основний 

проект № 5446 розроблено з порушенням статті 27 Бюджетного кодексу 

України, та застерегла, що такі витрати призведуть до розбалансування 

Державного бюджету та можуть спричинити підвищення єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у 1, 5 – 2 рази. Водночас більшість членів Комітету назвали 

питання підвищення пенсій за віком надзвичайно актуальним та 

проголосували за включення до порядку денного сесії ВР України 

законопроектів № 5446 та № 5446-1. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348693  

25. Івашко О. Як налагодити комунікації з громадами 

[Електронний ресурс] / Олена Івашко // Голос України. – 2021. –  

13 лип. (№ 129). — Електрон. дані.  Йдеться про проведений в Очакові за 

ініціативи Миколаївської обласної ради регіональний форум з питань 

впровадження земельної реформи за участі народних депутатів, 

представників центральних та місцевих органів державної влади, 

керівників територіальних громад Миколаївщини. Учасники заходу 

обговорили актуальні питання запровадження ринку землі та законодавчі 

ініціативи в цій сфері. Зокрема, представники інвестиційної платформи 

LandClab Олександр Колотілін та Денис Башлик розповіли про новації 

земельного законодавства, а народний депутат України Олександр 

Пасічний запропонував звертатися до нього із земельних питань та 

проблем під час формування бюджетів. Голова Державної екологічної 

http://www.golos.com.ua/article/348693


 
 
 

21 
 

інспекції України Андрій Мальованний проінформував про особливості 

державного екологічного контролю за поводженням з відходами та 

акцентував увагу на проблемі налагодження комунікацій з 

територіальними громадами Текст: http://www.golos.com.ua/article/348420  

26. Крейденко В. Щоб тютюнові вітрини не ”полювали” на 

наших дітей [Електронний ресурс] / Володимир Крейденко // Голос 

України. – 2021. – 14 лип. (№ 130). — Електрон. дані.  У статті 

народного депутата України Володимира Крейденка йдеться про 

ухвалений Верховною Радою України (ВР України) у першому читанні 

законопроект № 4358 ”Про внесення змін до деяких законів України щодо 

охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну”, який 

покликаний забезпечити високий рівень захисту здоров’я українців, 

особливо дітей та молоді, від куріння, що, у свою чергу, сприятиме 

зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних 

хвороб, зокрема тих, які спричинені вживанням тютюнових виробів, 

електронних сигарет та рідин. Зазначено, що цей законопроект є 

комплексним, однак у ньому не передбачена будь-яка протидія 

рекламуванню тютюнових виробів у місцях їх продажу. Висвітлено досвід 

низки зарубіжних країн, які на законодавчому рівні заборонили викладку 

тютюнових виробів, і запропоновано внести аналогічну норму і в 

законопроект № 4358. Вказано, що мета цієї поправки – посилити захист 

дітей та молоді від реклами куріння та ”врятувати тисячі українців від 

хвороб, спричинених вживанням тютюну”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348466  

27. Народні депутати прийняли закон щодо створення Етичної 

ради у ВРП [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 14 лип. 

— Електрон. дані.  Йдеться про ухвалення Верховною Радою України  

(ВР України) законопроекту № 5068 щодо порядку обрання (призначення) 

на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та діяльності 

http://www.golos.com.ua/article/348420
http://www.golos.com.ua/article/348466
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дисциплінарних інспекторів ВРП. Зазначено, що документ спрямований на 

вдосконалення діяльності, процедури добору та перевірки доброчесності й 

етики кандидатів у члени ВРП і посилення спроможності ВРП щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності шляхом створення 

служби дисциплінарних інспекторів. Також пропонується внести зміни до 

законів України ”Про Регламент Верховної Ради України” та ”Про Вищу 

раду правосуддя”. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/narodni-deputati-

priynyali-zakon-shchodo-stvorennya-etichnoyi-radi-u-vrp.html 

28. Оборона України: Парламент ухвалив закон щодо основ 

національного спротиву [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 

2021. – 16 лип. — Електрон. дані.  Йдеться про ухвалення Верховною 

Радою України (ВР України) Закону ”Про основи національного 

спротиву”, яким визначено правові та організаційні засади національного 

спротиву, основи його підготовки та ведення, завдання і повноваження 

сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву. Зазначено, 

що національний спротив – це комплекс заходів, які організовуються та 

здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально 

широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення 

воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, 

стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних 

втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію 

проти України. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/oborona-ukrayini-

parlament-uhvaliv-zakon-shchodo-osnov-nacionalnogo-sprotivu.html 

29. Парламент прийняв Закон щодо надання електронних 

публічних послуг [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 

15 лип. — Електрон. дані.  Йдеться про ухвалений Верховною Радою 

України (ВР України) законопроект № 5495 ”Про особливості надання 

електронних публічних послуг”, який визначає правові засади реалізації 

прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері 

https://yur-gazeta.com/golovna/narodni-deputati-priynyali-zakon-shchodo-stvorennya-etichnoyi-radi-u-vrp.html
https://yur-gazeta.com/golovna/narodni-deputati-priynyali-zakon-shchodo-stvorennya-etichnoyi-radi-u-vrp.html
https://yur-gazeta.com/golovna/oborona-ukrayini-parlament-uhvaliv-zakon-shchodo-osnov-nacionalnogo-sprotivu.html
https://yur-gazeta.com/golovna/oborona-ukrayini-parlament-uhvaliv-zakon-shchodo-osnov-nacionalnogo-sprotivu.html
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надання електронних публічних послуг, а також особливості їх надання. 

Документом запроваджено низку нових термінів, пов’язаних із наданням 

(отриманням) електронних публічних послуг, зокрема таких, як 

”електронна публічна послуга”, ”автоматичний режим надання 

електронної публічної послуги”, ”комплексна електронна публічна 

послуга”, ”система електронної взаємодії електронних ресурсів”, 

”публічна послуга”. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/parlament-

priynyav-zakon-shchodo-nadannya-elektronnih-publichnih-poslug.html 

30. Позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами: 

Рада ухвалила зоозахисний закон [Електронний ресурс] // Юридична 

газета. – 2021. – 15 лип. — Електрон. дані.  Йдеться про ухвалений 

Верховною Радою України (ВР України) законопроект № 2351”Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації 

положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони 

тваринного та рослинного світу)”. Відповідно до законопроекту 

заборонено: евтаназію як метод регулювання чисельності безпритульних 

тварин; контрабанду диких тварин; фотопослуги з дикими тваринами; 

пропаганду жорстокого поводження з тваринами; бити, вбивати, труїти 

і калічити безпритульних тварин; жебракувати з тваринами; утримання 

диких великих тварин у закладах громадського харчування та інших 

непристосованих для цього місцях тощо.Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/pozbavlennya-voli-za-zhorstoke-povodzhennya-z-

tvarinami-rada-uhvalila-zoozahisniy-zakon.html 

31. Прискорення вакцинації та додаткові заходи від Кабінету 

Міністрів : імовірне поширення нових штамів коронавірусу та заходи 

з реагування на цю загрозу стали одним із предметів обговорення на 

засіданні РНБО // Урядовий кур’єр. – 2021. – 20 лип. (№ 138). — С. 2.  

Йдеться про засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) під 

головуванням Президента України Володимира Зеленського, під час якого 

https://yur-gazeta.com/golovna/parlament-priynyav-zakon-shchodo-nadannya-elektronnih-publichnih-poslug.html
https://yur-gazeta.com/golovna/parlament-priynyav-zakon-shchodo-nadannya-elektronnih-publichnih-poslug.html
https://yur-gazeta.com/golovna/pozbavlennya-voli-za-zhorstoke-povodzhennya-z-tvarinami-rada-uhvalila-zoozahisniy-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/pozbavlennya-voli-za-zhorstoke-povodzhennya-z-tvarinami-rada-uhvalila-zoozahisniy-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/pozbavlennya-voli-za-zhorstoke-povodzhennya-z-tvarinami-rada-uhvalila-zoozahisniy-zakon.html
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розглянуто низку питань: про додаткові заходи з координації реалізації 

державної політики у сфері громадянства, у зв’язку з чим Кабінету 

Міністрів України (КМ України) доручено підготувати законопроект про 

доповнення електронних декларацій новим розділом, де буде інформація 

про наявність подвійного (множинного) громадянства; про стимулювання 

пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають 

стратегічне значення для економіки та обороноздатності Української 

держави; про застосування персональних спеціальних економічних та 

обмежувальних санкцій за пропозиціями КМ України та Служби безпеки 

України (СБУ) щодо деяких фізичних та юридичних осіб; про допуск 

підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2021 році 

для участі в багатонаціональних військових навчаннях ”Об’єднані зусилля-

2021” і ”Незалежність об’єднує-2021”; про ситуацію з поширенням 

COVID-19 в Україні та світі. Також Президент України доручив апарату 

РНБО, Антимонопольному комітету, СБУ та іншим органам центральної 

виконавчої влади до 7 вересня 2021 року підготувати проект системи 

моніторингу стосовно так званих олігархів. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/priskorennya-vakcinaciyi-ta-dodatkovi-zahodi-

vid-k/ 

32. Реформування Укроборонпрому: Парламент прийняв 

Закон [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. -–13 лип. — 

Електрон. дані.  Йдеться про ухвалення Верховною Радою України  

(ВР України) Закону ”Про особливості реформування підприємств 

оборонно-промислового комплексу державної форми власності”, який 

визначає особливості правового, економічного та організаційного 

регулювання перетворення Державного концерну ”Укроборонпром” в 

акціонерне товариство та реформування державних унітарних 

підприємств, що входять до складу концерну, у господарські товариства. 

Запроваджується модель корпоративного управління об’єктами 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/priskorennya-vakcinaciyi-ta-dodatkovi-zahodi-vid-k/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/priskorennya-vakcinaciyi-ta-dodatkovi-zahodi-vid-k/
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державної власності в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) України 

відповідно до рекомендацій з корпоративного управління суб’єктами 

господарювання Організації економічного співробітництва та розвитку, а 

також створюються передумов для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств ОПК державної форми власності 

та створення умов для залучення інвестицій в ОПК.Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/reformuvannya-ukroboronpromu-parlament-priynyav-

zakon.html 

33. Розвиток інституту старост: Парламент прийняв закон з 

урахуванням правок Президента [Електронний ресурс] // Юридична 

газета. – 2021. – 14 лип. — Електрон. дані.  Окреслено ключові норми 

ухваленого Верховною Радою України (ВР України) законопроекту  

№ 4535 ”Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку 

інституту старост” з урахуванням пропозицій Президента України. 

Законом передбачається внесення змін до Закону України ”Про місцеве 

самоврядування в Україні”, зокрема статтею 54-1 регламентовано 

процедуру обрання та порядок роботи старост, а саме: староста 

затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її 

повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського 

голови; обрання старости відбувається після проведення громадського 

обговорення щодо кандидатур, які висуваються на цю посаду; староста 

працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого 

комітету. Відповідно до Закону старостинський округ утворюється у 

складі одного або декількох населених пунктів на території якого (яких) 

проживає не менше 500 жителів, а також зазначено, що старостинський 

округ – частина території територіальної громади, в межах якої 

розташовані один або декілька населених пунктів, крім 

адміністративного центру такої територіальної громади. Текст: 

https://yur-gazeta.com/golovna/reformuvannya-ukroboronpromu-parlament-priynyav-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/reformuvannya-ukroboronpromu-parlament-priynyav-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/reformuvannya-ukroboronpromu-parlament-priynyav-zakon.html
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https://yur-gazeta.com/golovna/rozvitok-institutu-starost-parlament-priynyav-

zakon-z-urahuvannyam-pravok-prezidenta.html 

34. Ромашкіна О. Мовою мають розмовляти всі. Але із 

задоволенням[Електронний ресурс] / Олена Ромашкіна // Голос 

України. – 2021. – 15 лип. (№ 131). – Електрон. дані.  Йдеться про 

другий день форуму "Україна 30. Гуманітарна політика", присвяченого 

питанням розвитку та функціонування державної мови, в тому числі у 

публічному просторі, та темі корінних народів. Міністр культури та 

інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що "державна 

мова має потужно лунати на всій території України в усіх сферах 

суспільного життя", та вказав на недопустимість використання питання 

мови для розколу суспільства та політичних маніпуляцій. Міністр 

проінформував про стратегію популяризації української мови до 2030 року 

"Сильна мова - успішна держава", яка має стати державною цільовою 

національно-культурною програмою з відповідним фінансуванням, та 

закликав "зробити серйозний крок уперед не лише з нав’язування мови, а й 

із точки зору підтримки і мотивації людей її вивчати". Під час панельної 

дискусії щодо питання корінних народів заступник міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв 

нагадав, що з 2022 року розпочинається десятиліття мов корінних 

народів у рамках ООН, та повідомив, що Міністерство вже має 

концепцію розвитку кримськотатарської мови на найближчі десять років, 

яка передбачає, зокрема, створення навчальних курсів 

кримськотатарської мови на платформі всеукраїнської школи онлайн.У 

свою чергу перший заступник голови Комітету ВР України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Максим Ткаченко та голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров акцентували увагу на новаціях ухваленого парламентом 

Закону про корінні народи. Максим Ткаченко пояснив різницю між 

https://yur-gazeta.com/golovna/rozvitok-institutu-starost-parlament-priynyav-zakon-z-urahuvannyam-pravok-prezidenta.html
https://yur-gazeta.com/golovna/rozvitok-institutu-starost-parlament-priynyav-zakon-z-urahuvannyam-pravok-prezidenta.html
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національними меншинами та корінними народами та вказав, що корінні 

народи це: автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалась на 

території України і є носієм самобутньої мови та культури; має 

традиційні соціально-культурні або представницькі органи; 

самоусвідомлює себе корінним народом України; становить етнічну 

меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за 

межами України.Парламентарій зауважив, що ухвалений Закон "визначає, 

що корінними народами України, які сформувались на території 

Кримського півострова, є кримські татари, караїми та кримчаки",а 

також Закон "сприяє представництву корінних народів в органах влади, 

захищає їх від геноциду та будь-яких інших актів колективного примусу чи 

насильства".Текст: http://www.golos.com.ua/article/348556 

35. Сміян Н. Оборонна промисловість це не просто 

промисловість — це набагато складніші зв’язки[Електронний ресурс]  

/ Надія Сміян // Голос України. – 2021. – 17 лип. (№ 133). – Електрон. 

дані.  Йдеться про Львівський безпековий форум на тему "Ефективна 

промисловість для обороноздатності". Співголова форуму Оксана Сироїд 

зазначила, що оборонна промисловість це не просто промисловість - "це 

геополітичні союзи і складний та надзвичайно важливий для держави 

вибір". Під час першої дискусійної панелі виступили  президент фонду 

"Потомак" (США) Філліп Карбер, представник Балтійського безпекового 

форуму Глен Грант і генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій 

Гусєв, які говорили про уроки війни для безпеки України та регіону.Зокрема 

Юрій Гусєв відзначив, що найближчі десятиліття війна залишатиметься 

змаганням не лише економік, а й інтелекту, і перемагатимуть ті країни, 

де технологічність зброї буде вища. Тому керівник концерну наголосив, що 

майбутній розвиток концерну він бачить за інвестиціями у 

високотехнологічні безпілотні системи, створення замкнених ланцюжків 

виробництва таких систем, фінансування розробки кіберзброї. Також 

http://www.golos.com.ua/article/348556
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Юрій Гусєв висловив сподівання, що вирішити значну частину наявних нині 

проблем допоможе нещодавно ухвалений парламентом законопроект  

№ 3822, який є фундаментом для створення нових інституцій і 

перезавантаження державного оборонно-промислового комплексу. 

Документ формує умови для залучення інвестицій, убезпечує оборонні 

підприємства від корупційних ризиків та прямого політичного впливу, а 

натомість підприємства отримують змогу об’єднувати майно, ресурси 

та технології та здійснити програми оздоровлення. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348653 

36. Сміян Н.Кожен має відчувати себе рівним, незалежно від 

національності [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 

2021. – 14 лип. (№ 130). — Електрон. дані.  Йдеться про обговорення 

питань гуманітарної політики в межах всеукраїнського форуму ”Україна 

30”. Відкриваючи форум, Президент України Володимир Зеленський, 

наголосив, що ”тема гуманітарної політики є масштабною і охоплює, 

справді, багато різних важливих тем”, та повідомив, що саме тому Офіс 

Президента України (ОПУ) ініціював розробку якісно нового та 

прогресивного законодавства в цій сфері. Глава держави нагадав, що у 

2022 році в Україні будуть відзначати 90-ті роковини Голодомору  

1932 – 1933 років, а у вересні 2021 році минатиме 80 років від початку 

масових розстрілів у Бабиному Яру. Глава держави закликав гідно 

вшанувати пам’ять всіх жертв та зазначив, що ”наш обов’язок – 

зробити Бабин Яр місцем пам’яті, а не місцем забуття”. Коментуючи 

ухвалений Верховною Радою України (ВР України) Закон про корінні 

народи, Володимир Зеленський запевнив, що ”ми будемо робити все, щоб 

захистити кожну національну спільноту, яка живе в Україні”, та 

відзначив, що ”усі такі законодавчі ініціативи зроблено саме для того, 

щоб кожна людина в Україні відчувала себе рівною, незалежно від 

національності”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/348503 

http://www.golos.com.ua/article/348653
http://www.golos.com.ua/article/348503
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37. Сміян Н. Перспективи реформування підприємств 

оборонно-промислового комплексу [Електронний ресурс] / Надія 

Сміян // Голос України. – 2021. – 20 лип. (№ 134). — Електрон. дані.  

Наведено коментарі учасників Львівського безпекового форуму щодо 

ухваленого в цілому на позачерговому засіданні Верховної Ради України 

(ВР України) законопроекту № 3822 про особливості реформування 

підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) державної форми 

власності. Як зазначив генеральний директор ДК ”Укроборонпром” Юрій 

Гусєв, ”цей документ передбачає не тільки і не стільки корпоратизацію 

”Укроборонпрому”, скільки фундаментальну системну інституційну 

реформу державного оборонно-промислового комплексу”. У свою чергу 

голова правління ДК ”Укроборонпром” Тимофій Милованов окреслив 

структурні проблеми оборонної галузі, головними серед яких назвав 

застарілу систему ціноутворення та відсутність середньострокового і 

довгострокового планування. Також Тимофій Милованов зауважив, що 

втілювати пропозиції керівництва концерну стосовно трансформації 

корпоративної структури можна буде лише після підписання Закону, а цей 

процес наразі заблокований, оскільки опозиційні політичні сили подали 

постанови про скасування голосування за законопроект № 3822. Перший 

заступник генерального директора ДК ”Укроборонпром” Роман Бондар 

вказав на критичний стан державної оборонної промисловості та 

висловив думку, що до інвестицій галузь не готова, а завдяки 

законопроекту № 3822 можна буде ”робити звичайні, регулярні, 

примітивні речі, які неможливо було зробити у форматі концерну”. 

Натомість голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков 

наголосив, що в умовах війни оборонний комплекс не можна не 

модернізувати, та відзначив, що ”якщо закон буде добре адміністрований 

і втілений, він дасть можливість кращого управління державними 

підприємствами через інвестиції від країн НАТО та Європейського Союзу, 
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а також допоможе мінімізувати корупційні ризики й підвищити 

ефективність використання ресурсів”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348692 

38. Соловйова О. Фінансовий сектор потребує законодавчих 

змін [Електронний ресурс] / Олександра Соловйова // Голос України. – 

2021. – 13 лип. (№ 129). — Електрон. дані.  Наведено коментар 

народного депутата України, голови підкомітету з питань 

функціонування небанківських фінансових установ та страхової 

діяльності Елли Рєпіної щодо законопроекту ”Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення 

визначення лізингової (орендної) операції”, відповідно до якого 

уточнюється зміст понять ”лізингова операція”, ”оперативний лізинг”, 

”оренда”, ”фінансовий лізинг”, ”фінансова оренда”. Як зазначила 

парламентарій, ”норми законопроекту дадуть змогу підвищити рівень 

законодавчого захисту прав суб’єктів відносин у сфері лізингу, що дасть 

можливість для подальшого розвитку лізингу в Україні та залучення 

інвестицій у цю сферу, а також економічного зростання країни загалом”. 

Елла Рєпіна також повідомила, що наразі триває активна робота над 

ухваленим у першому читанні законопроектом № 5065 ”Про фінансові 

послуги і фінансові компанії”, який ”стане фундаментальною основою для 

всього ринку фінансових послуг, встановлюватиме ключові принципи та 

засади діяльності на цьому ринку, захисту споживачів під час отримання 

ними таких послуг, а також державного регулювання і нагляду за 

діяльністю на ринку фінансових послуг”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348432 

39. Таран С. ”Хлебное” место / Серафима Таран // Фокус. – 

2021. – № 28 (16 июля). — С. 18-21.  У контексті законотворчої роботи 

Верховної Ради України (ВР України) в сфері антикорупційної політики 

розглянуто таке явище як ”тіньовий лобізм”. Наведено коментарі 

http://www.golos.com.ua/article/348692
http://www.golos.com.ua/article/348432
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експертів щодо деяких законодавчих ініціатив народних депутатів, серед 

яких законопроекти: ”Про внесення змін до ст. 51 Кодексу торговельного 

мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу”  

(№ 3944 ), який відміняє обов’язкову переатестацію моряків; ”Про 

самоврядування медичних професій в Україні” (№ 2445-д); ”Про внесення 

змін до Закону України ”Про статус народного депутата України”  

(№ 1038) тощо. Зазначено, що за останні два роки з більш ніж двох тисяч 

законопроектів, проаналізованих Інститутом законодавчих ідей (ІЗІ), 

кожний дев’ятий містить корупційні ризики, а за словами  голови 

Комітету виборців України (КВУ) Олексія Кошеля, тіньовий лобізм 

спостерігається на всіх рівнях: під час розробки законопроекту, його 

реєстрації, розгляду в комітетах. Акцентовано увагу на ініційованій 

фракцією ”Слуга народу” системі онлайн-аналізу голосувань членів 

фракції для попередження корупції та відзначено, що за даними ІЗІ серед 

депутатів, які є активними за кількістю законодавчих ініціатив, і в той 

же час не подали жодного корпуційного законопроекту, - Голова ВР 

України Дмитро Разумков і Перший заступник Голови ВР України Руслан 

Стефанчук.  

40. Уряд розробляє уніфіковані пенсійні гарантії // Урядовий 

кур’єр. – 2021. – 20 лип. (№ 138). — С. 2.  Йдеться про аналітичну 

довідку Світового банку за підсумками його місії з пенсійних питань, 

спрямовану до Міністерства соціальної політики України. Зазначено, що 

аналітичні висновки місії та прогнози здебільшого збігаються з оцінками 

українського уряду і є підтримкою його стратегії впорядкування та 

збалансування пенсійної галузі. Зокрема, Світовий банк засвідчує повну 

підтримку ініціатив уряду щодо єдиних правил індексації виплат для всіх 

категорій пенсіонерів, для чого відповідний законопроект, розроблений 

Міністерством, уже спрямовано на розгляд Верховної Ради України  

(ВР України). Наведено коментар міністра соціальної політики Марини 
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Лазебної, яка відзначила, що рекомендації місії Світового банку також 

повністю збігаються з планами уряду запровадити уніфікований підхід до 

мінімального пенсійного забезпечення на законодавчому рівні, щоб 

”урешті зупинити практику встановлення подібних гарантій у ручному 

режимі урядовими рішеннями”. Урядовець вказала, що ”для цього 

необхідно провести реформу системи прожиткового мінімуму, відійти від 

ручного встановлення цієї величини до справедливого системного 

розрахунку на базі найкращих світових практик”, і Міністерство з цією 

метою вже розробило чотири законопроекти, які були затверджені 

урядом і подані до ВР України. За підсумками місії сторони домовилися 

найближчим часом провести адаптацію розробленого Світовим банком 

інструменту прогнозування PROMiS і навчання спеціалістів роботи з ним, 

щоб у подальшому використовувати його під час прийняття рішень для 

аналізу і прогнозів на базі знеособлених даних Реєстру застрахованих осіб, 

а також досягнуто згоди щодо проведення Світовим банком експертизи 

нових законодавчих ініціатив уряду. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-rozroblyaye-unifikovani-pensijni-

garantiyi/ 

41. Щербан О. Половинчасті зміни: як Рада реформує СБУ 

[Електронний ресурс] / Олена Щербан // Дзеркало тижня. – 2021. –  

15 лип. — Електрон. дані.  Йдеться про законопроект №3196-д щодо 

реформи Служби безпеки України (СБУ), погоджений 8 липня 2021 року 

Комітетом Верховної Ради України (ВР України) з питань національної 

безпеки та оборони до другого читання. Зазначено, що Держсекретар 

США Ентоні Блінкен серед серед важливих кроків, які допоможуть 

Україні зберегти прогрес у реформах, назвав і реформу СБУ, зокрема 

наголосив на необхідності її деполітизації та демілітаризації та передачі 

функцій боротьби з корупцією та організованою злочинністю іншому 

відомству. Окреслено ключові положення та новації законопроекту 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-rozroblyaye-unifikovani-pensijni-garantiyi/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/uryad-rozroblyaye-unifikovani-pensijni-garantiyi/
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№3196-д, а саме: уперше чітко задекларовано необхідність позбавити 

СБУ слідства і визначити для цього строки; передбачено створення 

реальних парламентських механізмів контролю над СБУ, перш за все з 

боку профільного Комітету ВР України, що має посилити підзвітність 

служби; закладено основи для демілітаризації СБУ. Водночас вказано на 

певні ризики та суперечливі положення, які містить законопроект: не 

внесено необхідні зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК) 

задля позбавлення СБУ слідства; значно посилено функції СБУ в сфері 

контррозвідки, що може призвести до серйозного втручання в права та 

свободи людей; не передбачено суттєвих інструментів очищення СБУ та 

конкурсних процедур відбору кадрів; СБУ практично виводиться з-під дії 

Закону України "Про доступ до публічної інформації", що дозволяє СБУ на 

власний розсуд вирішувати, яка інформація може бути відкритою, а яка - 

ні. Текст: https://zn.ua/ukr/internal/polovinchasti-zmini-jak-rada-reformuje-sbu-

.html   

Див. також : 3-11, 13-22, 43, 47 

Парламентські комітети та фракції 

42. Алексєєва І. Обов'язковий призов на військову службу 

можуть скасувати вже у 2023 році, - Корнієнко [Електронний ресурс]  

/ Ірина Алексєєва // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 20 лип. — Електрон. 

дані.  Наведено коментар голови партії "Слуга народу", народного 

депутата України Олександра Корнієнка щодо можливості скасування в 

Україні обов'язкового військового призову в зв'язку з підписанням 

Президентом України Володимиром Зеленським Стратегії воєнної безпеки 

України, яка передбачає заміну строкового призову службою у резерві та 

перехід армії на контрактну основу. Олександр Корнієнко повідомив, що 

скасування обов'язкового призову в армію може початися вже з 2023 року, 

а також заплановано реформу військкоматів. За словами парламентарії, 

https://zn.ua/ukr/internal/polovinchasti-zmini-jak-rada-reformuje-sbu-.html
https://zn.ua/ukr/internal/polovinchasti-zmini-jak-rada-reformuje-sbu-.html
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військова реформа буде продовжена відповідно до Плану щодо членства 

України в НАТО. Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/381061-obyazatelnyj-

prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-mogut-otmenit-uzhe-v-2023-godu---kornienko  

43. Горбунова О. Київ має стати провідною європейською 

столицею [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. – 

2021. – 13 лип. (№ 129). — Електрон. дані.  Йдеться про спільну прес-

конференцію ”Сучасні виклики розвитку столиці України та шляхи їх 

розв’язання. Децентралізація – ключові кроки до ефективного управління 

Києвом” членів партії ”Слуга народу”, представлених у Верховній Раді 

України (ВР України) та в Київраді. Політики висловили думку про 

необхідність децентралізації управління в місті та розділення посад 

Київського міського голови й очільника Київської міськдержадмінстрації 

(КМДА). Зокрема, народний депутат, лідер київського осередку партії 

”Слуга народу” Леся Забуранна повідомила, що нині на фінальній стадії 

перебуває напрацювання концепції стратегії розвитку Києва, яка 

включатиме щонайменше десять основних блоків, зокрема, за її словами, 

Київ має стати центром ділової міжнародної активності і містом для 

людей з комфортними умовами проживання і послугами європейського 

рівня. Народний депутат Юлія Гришина акцентувала увагу на питанні 

будівництва метро на Троєщину та Виноградар, відзначивши, що 

Акціонерне товариство ”Київметробуд”, яке в жовтні 2018 року стало 

переможцем тендеру на будівництво двох станцій метро на Виноградар, 

зробило заяву, що цього року жодної станції на Виноградар побудовано не 

буде, назвавши основною проблемою недофінансування. ”Ми всі розуміємо, 

що Київ є найбагатшим містом. Водночас ми всі розуміємо, що рівень 

нашого життя абсолютно не відповідає статусу, який носить наше 

місто”, – констатувала парламентарій. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348427  

https://ukrainenews.fakty.ua/381061-obyazatelnyj-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-mogut-otmenit-uzhe-v-2023-godu---kornienko
https://ukrainenews.fakty.ua/381061-obyazatelnyj-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-mogut-otmenit-uzhe-v-2023-godu---kornienko
http://www.golos.com.ua/article/348427
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44. Лугова Ю. Зеленський знайшов заміну Авакову: хто такий 

Денис Монастирський[Електронний ресурс] / Юлія Лугова // Fakty. ua 

: [веб-сайт]. – 2021. – 13 лип. — Електрон. дані.  Йдеться про участь 

Президента України Володимира Зеленського у засіданні парламентської 

фракції "Слуга народу". Глава держави запропонував кандидатуру голови 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань правоохоронної 

діяльності Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ 

замість Арсена Авакова, який подав у відставку. Надано інформацію про 

наукову та законотворчу діяльність Дениса Монастирського, а також 

висловлено думку щодо подальших кадрових ротації в уряді. Зокрема 

зазначено, що уразі відставки міністра оборони Андрія Тарана на цю 

посаду може бути призначена народний депутат України Ірина Верещук.    

Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/380580-zelenskij-nashel-zamenu-avakovu-

kto-takoj-denis-monastyrskij 

45. Моніторинговий візит до виправної колонії [Електронний 

ресурс] / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос України. 

– 2021. – 14 лип. (№ 130). — Електрон. дані.  Йдеться про виїзне 

засідання у Бердянську Запорізької області. Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань прав людини, деокупації та реінтеграції 

тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. Зазначено, що члени Комітету здійснили 

моніторинговий візит до Бердянської виправної колонії № 77, де 

перевірили умови тримання і стан дотримання прав засуджених. Цей 

заклад став відомим через системні порушення та знущання над 

ув’язненими з боку персоналу колонії, тому, як повідомивив голова 

Комітету Дмитро Лубінець, ”після відвідин закладу позбавлення волі та 

спілкування з ув’язненими провели вперше в історії засідання Комітету з 

питань прав людини в колонії”. Усебічно вивчивши стан справ у закладі 

https://ukrainenews.fakty.ua/380580-zelenskij-nashel-zamenu-avakovu-kto-takoj-denis-monastyrskij
https://ukrainenews.fakty.ua/380580-zelenskij-nashel-zamenu-avakovu-kto-takoj-denis-monastyrskij
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позбавлення волі, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Міністерству 

юстиції дотримуватися рішення Комітету від 28 квітня 2021 року та 

здійснити необхідні заходи щодо подальшої ліквідації державної установи 

”Бердянська виправна колонія № 77”. Крім того, всю зібрану інформацію 

щодо порушень прав людини в Бердянській виправній колонії № 77 

Комітет передасть правоохоронним органам.Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348496  

46. Об’єднавши зусилля, захищати інтереси людей 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 14 лип. (№ 130). — 

Електрон. дані.  Йдеться про об’єднавчу зустріч на Львівщині народних 

депутатів, депутатів місцевих рад – представників партії ”За 

майбутнє”, старост і найактивніших прихильників, які обговорили 

питання реалізації соціально-економічних проектів у громадах і кооперації 

депутатів рад різних рівнів, а також проблеми партійного будівництва. 

Коментуючи результати зустрічі, народний депутат, співголова 

депутатської групи ”Партія ”За майбутнє” Тарас Батенко висловив 

переконання, що лише об’єднавши зусилля парламентаріїв, представників 

органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, можна 

ефективно та дієво вирішувати нагальні проблеми громад і захищати їх 

інтереси на центральному рівні. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348498  

47. Сміян Н.П’ята сесія закриється вже цього тижня, але 

попереду ще урочисте та позачергове засідання [Електронний ресурс]  

/ Надія Сміян // Голос України. – 2021. – 13 лип. (№ 129). — Електрон. 

дані.  Йдеться про Погоджувальну раду Верховної Ради України  

(ВР України) 12 липня 2021 року, під час якої Голова ВР України Дмитро 

Разумков подякував народним депутатам за плідну законотворчу роботу 

та окреслив плани на майбутній пленарний тиждень. Коментуючи 

скандал за участю народного депутата, який кермував у нетверезому 

http://www.golos.com.ua/article/348496
http://www.golos.com.ua/article/348498
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стані та скоїв ДТП, Дмитро Разумков висловив жаль, що ”нині в 

українському законодавстві немає норми, яка дійсно могла би очищати 

Верховну Раду від таких вчинків і дій таких колег”, та закликав 

парламентаріїв ”діяти так, щоб було не соромно дивитися людям в очі ані 

на округах, ані під час відпочинку”. Перший заступник Голови ВР України 

Руслан Стефанчук привітав сусідню Молдову із проведенням 

демократичних позачергових парламентських виборів та проінформував 

про свою участь у конференції у Вільнюсі, присвяченої питанням ходу 

реформ в Україні. Руслан Стефанчук зазначив, що всі учасники цього 

заходу надзвичайно схвально оцінюють роботу парламенту за такими 

основними напрямами як судова та антикорупційна реформи, та вказав на 

необхідність консолідувати спільну роботу для імплементації положень 

ухвалених документів. Заступниця Голови ВР України Олена Кондратюк 

зупинилася на питаннях вдосконалення законодавчого процесу, зокрема 

нагадала, що ребрендингом проекту ”Відкрита Рада” передбачається 

регулярний та публічний звіт парламенту перед громадянами про свою 

діяльність. Олена Кондратюк заявила про свою підтримку законодавчим 

ініціативам керівництва парламенту та голови фракції ”Батьківщина” 

Юлії Тимошенко ”щодо необхідності подальшого удосконалення процесу 

планування законопроектної роботи, а також справедливого формування 

порядку денного пленарних засідань за пропорційним принципом відповідно 

до кількості складу депутатських фракцій”. На засідання виступили 

представники парламентських фракцій та депутатських груп Олександр 

Корнієнко (фракція ”Слуга народу”), Юрій Бойко (фракція ”Опозиційна 

платформа – За життя”), Петро Порошенко (фракція ”Європейська 

солідарність”), Сергій Соболєв (фракція ”Батьківщина”), Ярослав 

Железняк (фракція ”Голос”), Тарас Батенко (депутатська група ”Партія 

”За майбутнє”), Олег Кулініч (депутатська група ”Довіра”), які висловили 

свої думки та пропозиції стосовно організації законодавчої роботи та 
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порядку денного сесії. Зокрема, Петро Порошенко назвав судовий процес 

над генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським 

”судилищем”, а також заявив, що готовий поспілкуватися з членами 

тимчасової парламентської комісії у справі так званих ”вагнерівців”. 

Сергій Соболєв акцентував увагу на правах опозиції, а Тарас Батенко, 

Юрій Бойко, Олег Кулініч говорили про проблеми розвитку 

підприємництва, формування тарифів, підтримку медичної сфери тощо 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/348423  

Див. також : 2, 4, 5, 7, 10-15, 23, 24, 34, 41, 48-50 

Народні депутати України 

48. Добров В. Путін відмовляється від зустрічі з Зеленським 

через Медведчука, - Deutsche Welle [Електронний ресурс] / Володимир 

Добров // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 20 лип. — Електрон. дані.  

Наведено тези статті в німецькому виданні "Deutsche Welle" ("DW"), в 

якій висловлено думку, що причиною відмови Президента Російської 

Федерації (РФ) від зустрічі з Президентом України Володимиром 

Зеленським є порушення кримінальної справи за звинуваченням у 

державній зраді проти голови політради партії "Опозиційна платформа - 

За життя" ("ОПЗЖ"), народного депутата України Віктора Медведчука. 

За словами оглядача "DW" Костянтина Еггерта, "фактично, глава Кремля 

відмовлявся зустрічатися зі своїм українським колегою протягом 

декількох місяців ані на двосторонній основі, ані в рамках нормандського 

формату за участі Німеччини та Франції". Текст: 

https://politics.fakty.ua/381055-putin-otkazyvaetsya-ot-vstrechi-s-zelenskim-iz-

za-medvedchuka---deutsche-welle  

49. Святе прагнення до державної незалежності[Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 16 лип. (№ 132). – Електрон. дані.  

Наведено коментарі народних депутатів Андрія Клочка (фракція "Слуга 

http://www.golos.com.ua/article/348423
https://politics.fakty.ua/381055-putin-otkazyvaetsya-ot-vstrechi-s-zelenskim-iz-za-medvedchuka---deutsche-welle
https://politics.fakty.ua/381055-putin-otkazyvaetsya-ot-vstrechi-s-zelenskim-iz-za-medvedchuka---deutsche-welle
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народу"), Софії Федини (фракція "Європейська солідарність"), Михайла 

Цимбалюка (фракція "Батьківщина"), Юрія Бойка (фракція "Опозиційна 

платформа - За життя"), Анни Скороход (група "За майбутнє"), Андрія 

Осадчука (фракція "Голос") з приводу річниці ухвалення Декларації про 

державний суверенітет України.Парламентарії відзначили, що ухвалення 

Декларації - надзвичайно важлива подія на шляху відновлення 

державності України, та наголосили, що 16 липня 1990 року український 

народ підтвердив своє споконвічне прагнення  жити в незалежній державі 

й самому визначати свою долю.Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348598 

50. Щоб закарпатці не виїжджали, а працювали вдома за 

достойну зарплату [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

14 лип. (№ 130). — Електрон. дані.  Йдеться про участь народного 

депутата України від фракції ”Батьківщина” Івана Крулька у роботі 

форуму ”Карпати-30”, учасники якого обговорили актуальні проблеми 

гірських територій Українських Карпат, перспективи і напрями розвитку 

до 2030 року, спроможність громад і транснаціональні проекти співпраці 

тощо. У своєму виступі парламентарій порушив питання Державної 

програми про розвиток Карпатського регіону та окреслив основні 

проблеми розвитку гірського краю. Іван Крулько запропонував 

стимулювати розвиток територій і зацікавлювати серйозних інвесторів 

створювати нові робочі місця для того, щоб закарпатці не виїжджали за 

кордон у пошуках роботи, а працювали в себе вдома за достойну 

зарплату. Текст: http://www.golos.com.ua/article/348507   

51. Юркова О. Добрі рядки про освітян читав і народний 

депутат Віктор М’ялик [Електронний ресурс] / Олександра Юркова  

// Голос України. – 2021. – 20 лип. (№ 134). — Електрон. дані.  Йдеться 

про листи до редакції газети ”Голос України”, в яких читачі 

розповідають про педагогів-ветеранів. Зазначено, що народний депутат 

http://www.golos.com.ua/article/348598
http://www.golos.com.ua/article/348507
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України Віктор М’ялик усім згаданим ветеранам-освітянам подарував 

передплату на газету ”Голос України”, яку вони отримуватимуть з 

першого вересня – з початком нового навчального року, побажав їм 

міцного здоров’я та наголосив, що ”дуже поважає ось таких відданих 

своїй професії людей, сіячів знань серед дітей” Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/348719  

Див. також : 2-5, 7, 9-12, 15, 23-26, 34, 38, 42-47 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів 

влади Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

21 липня 2021 р. 

Відповідальний за випуск : Л. В. Груніна 

http://www.golos.com.ua/article/348719

