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Верховна Рада України 

1. Критерії демократичного парламенту: підзвітність та 

відповідальність / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2019. — 27 груд. (№ 249). — С. 2.   Йдеться про проведені у 

Дніпрі інформаційно-освітні заходи, присвячені діяльності Верховної Ради 

України (ВР України). Під час відкриття у приміщенні Дніпропетровської 

обласної ради експозиції ”Рада Інфо” з вітальними словами до присутніх 

звернулись директор Програми РАДА Ігор Когут, народний депутат 

України Роман Каптєлов та 1-ий заступник голови Дніпропетровської 

обласної ради Анатолій Адамський. З презентацією Освітнього центру ВР 

України виступила його керівниця Марина Терещук. Учасники проведеної у 

межах заходів дискусії, в якій взяли участь народні депутати Роман 

Каптєлов, Ганна Лічман, Денис Герман, Дмитро Чорний та Кирило 

Нестеренко, обговорили питання покращання комунікації між 

парламентаріями, місцевими органами державної влади та місцевого 

самоврядування. Народні депутати відзначили низький рівень обізнаності 

виборців з функціями народних депутатів та наголосили на необхідності 
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створення майданчиків для комунікації, а також приділили увагу 

питанням децентралізації, медичного обслуговування, екології. Освітній 

центр ВР України провів у Дніпрі шість уроків для школярів та дводенний 

тренінг для помічників народних депутатів Дніпропетровщини, значну 

частину якого було присвячено питанням налагодження роботи команд 

депутатів в округах та співпраці з виборцями.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325782   

2. Лавренюк С. Ухвалено закон про тимчасові слідчі та 

тимчасові спеціальні комісії / Сергій Лавренюк // Голос України. — 

2019. — 21 груд. (№ 246). — С. 2.   Йдеться про вечірнє засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 19 грудня 2019 року. Ухвалено в 

цілому законопроект ”Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні 

комісії Верховної Ради України” (№ 0979) з урахуванням пропозицій 

Президента України. Під час обговорення Перший заступник Голови ВР 

України, представник Президента у ВР України Руслан Стефанчук 

закликав підтримати пропозиції глави держави, який вважає, що 

положення законопроекту не відповідають Конституції України, оскільки 

ними не визначено меж здійснення тимчасовими слідчими комісіями 

парламентського контролю. Про позицію комітету щодо законопроекту 

проінформував голова парламентського Комітету з питань Регламенту, 

депутатської етики та організації роботи ВР України Сергій Кальченко. 

Ухвалено низу законопроектів, серед яких: про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо подовження заходів, пов’язаних з відновленням 

діяльності Державного акціонерного товариства ”Чорноморнафтогаз” 

(№ 2432); про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 

інструментів, № 2284), який визначає правові засади функціонування 

ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні; про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення особистого 

голосування народними депутатами України (№ 2148) та інші. 

http://www.golos.com.ua/article/325782
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Коментуючи ухвалення законопроекту № 2240, який врегульовує питання 

видобутку бурштину, голова Комітету ВР України з питань екологічної 

політики та природокористування Олег Бондаренко наголосив, що 

упродовж багатьох років цю проблему не вирішували, що призвело до 

розвитку нелегального видобутку та появи організованих кримінальних 

спільнот, які взяли галузь під свій контроль. Законопроект № 2240 

пропонує задіяним у нелегальному видобутку бурштину легальну 

альтернативу та вихід з тіні шляхом спрощення процедури отримання 

спеціальних дозволів на користування надрами на порушених територіях, 

що створює сприятливі умови для розвитку в Україні цієї галузі. В той же 

час передбачено посилення покарання за проведення незаконного 

видобутку. За результатами голосування законопроект про державне 

регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор 

(№ 2285-д) не набрав необхідної кількості голосів та був відправлений на 

повторне перше читання.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325672   

3. Сміян Н. Уряд запевнив, що фінансова ситуація під 

контролем / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 21 груд. (№ 246). 

— С. 1-2.  Йдеться про ранкове засідання Верховної Ради України 

(ВР України) 20 грудня 2019 року. Під час Години запитань до уряду 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук проінформував про економічну 

ситуацію в Україні та повідомив про перезапуск двох нових органів – 

податкової служби та митниці. Також глава уряду запевнив, що проблема 

з невиплатами заробітної плати шахтарям та освітянам буде вирішена, і 

винних у порушенні бюджетної дисципліни буде знайдено і покарано. На 

запитання парламентаріїв відповіли міністр фінансів Оксана Маркарова 

та заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Народні 

депутати ухвалили в цілому проект змін до низки законів, що регулюють 

трансплантацію анатомічних матеріалів людині, що, за словами 

заступника голови Комітету ВР України з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування Оксани Дмитрієвої, дасть старт для 

http://www.golos.com.ua/article/325672
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побудови сучасної та ефективної системи трансплантації в Україні. 

Коментуючи ухвалення за процедурою ad hoc в першому читанні проекту 

змін до Закону ”Про Державний бюджет на 2020 рік” щодо Фонду 

розвитку підприємництва, Перший заступник Голови ВР України Руслан 

Стефанчук зазначив, що ці зміни дозволять забезпечити доступне 

кредитування для малого бізнесу. На вимогу двох фракцій виступив голова 

Комітету ВР України з питань свободи слова Нестор Шуфрич, який 

проінформував про зупинення мовлення телебачення ”Думская ТВ” в 

зв’язку з проведенням слідчих дій, та повідомив, що на наступне засідання 

комітету запросять представників телеканалу і Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ) для того, щоб розібратися в 

ситуації.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325671   

4. Сміян Н. Щоб відмежуватися від чужинців, маємо ревно 

оберігати своє / Надія Сміян // Голос України. — 2019. — 21 груд. 

(№ 246). — С. 3.   Йдеться про зустріч народних депутатів із поетом та 

видавцем Іваном Малковичем у форматі роботи Книжкового клубу 

Верховної Ради України (ВР України). Іван Малкович презентував нову 

книжку ”Нова радість стала”, в якій зібрано найкращі колядки та 

щедрівки. Народний депутат від фракції ”Слуга народу” Микита 

Потураєв подякував Івану Малковичу та повідомив, що за виданими ним 

книжками вчить українську мову. Одна з ініціаторок Книжкового клубу 

ВР України народний депутат Євгенія Кравчук зауважила, що це 

засідання зібрало найбільшу аудиторію, та пообіцяла, що в 2020 році клуб 

обов’язково продовжить свою роботу.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325670   

Голова Верховної Ради України 

5. Разумков Д.    Привітання Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова / Дмитро Разумков // Голос України. - 2019. – 

28 груд. (№ 250). — С. 1.  Подано привітання Голови Верховної Ради 

http://www.golos.com.ua/article/325671
http://www.golos.com.ua/article/325670
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України (ВР України) Дмитра Разумкова з Новим роком та Різдвом 

Христовим. Глава парламенту зауважив, що в 2019 році повністю 

перезавантажено систему влади, і до неї прийшли ефективні та 

відповідальні політики. Дмитро Разумков побажав українцям здоров’я, 

затишку, злагоди та миру.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/325837 

Див. також: 17 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

6. Платіжка за комунальні послуги – не вирок // Голос 

України. — 2019. — 27 груд. (№ 249). — С. 1-2.  Надано інформацію про 

засідання Ради розвитку громад та територій за участі Президента 

України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Олексія 

Гончарука та Першого заступника Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Руслана Стефанчука. Уряд за дорученням глави держави 

схвалив постанову, яка дозволить розраховувати ціни на опалення з 

прив’язкою до зменшених цін на газ. У цьому контексті Президент 

України також наголосив на важливості втілення заходів з 

енергоефективності, які зменшать використання енергоносіїв і, як 

результат, знизять витрати на комунальні послуги. В свою чергу 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що велика частина будинків в 

Україні не є енергоефективними, тому необхідно зосередити увагу на 

реалізації програми енергоефективності та термомодернізації, на яку 

вже виділено до шести мільярдів гривень.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325785 

Див. також: 2,3  

Заступник Голови Верховної Ради України 

Див. : 24  

http://www.golos.com.ua/article/325837
http://www.golos.com.ua/article/325785
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Законотворчість 

7. Бачинська К. Доторкнутись – не доторкнутись / Катерина 

Бачинська // Україна молода. — 2019. — 24 груд. (№ 144). — С. 4. 

Йдеться про голосування у Верховній Раді України (ВР України) за 

внесення змін до законодавства щодо скасування депутатської 

недоторканності.  

8. Вальчук Н. Виборчий кодекс запрацює з 2023 року / Назар 

Вальчук // Газета по-українськи. — 2019. — 24 груд. (№ 100). — С. 7.  

Йдеться про ухвалення Верховною Радою України (ВР України) 19 грудня 

2019 року Виборчого кодексу із пропозиціями Президента України 

Володимира Зеленського. Окреслено основні положення нового Виборчого 

кодексу. Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_viborchij-kodeks-

zapracyuye-z-2023-roku/944393 

9. Вальчук Н. Закрили 5300 закладів із гральними 

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

24 груд. (№ 100). — С. 1, 7. Йдеться про відмову Верховної Ради України 

(ВР України) підтримати законопроект про державне регулювання 

азартних ігор. Надано інформацію про голосування представників 

парламентських фракцій за законопроект.   Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zakrili-5300-zakladiv-iz-gralnimi-

avtomatami/944395 

10. Ведернікова І. ЗЕконституція: що ”зашито” в 

децентралізацію? / Інна Ведернікова // Дзеркало тижня. — 2019. — 

21 - 26 груд. (№ 49). — С. 2. Йдеться про поданий Президентом України 

Володимиром Зеленським на розгляд Верховної Ради України (ВР України) 

законопроект № 2598 ”Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації)”. Наведено коментарі експертів щодо запропонованого 

главою держави документа. Текст: https://dt.ua/internal/zekonstituciya-scho-

zashito-v-decentralizaciyu-333078_.html 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_viborchij-kodeks-zapracyuye-z-2023-roku/944393
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_viborchij-kodeks-zapracyuye-z-2023-roku/944393
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zakrili-5300-zakladiv-iz-gralnimi-avtomatami/944395
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_zakrili-5300-zakladiv-iz-gralnimi-avtomatami/944395
https://dt.ua/internal/zekonstituciya-scho-zashito-v-decentralizaciyu-333078_.html
https://dt.ua/internal/zekonstituciya-scho-zashito-v-decentralizaciyu-333078_.html


7 
 

11. Думанська В. Вибори : нові правила гри / Віта Думанська, 

Олексій Кошель, Денис Рибачок // Експрес. — 2019. — 26 груд. - 2 січ. 

(№ 52). — С. 5.  Йдеться про ухвалення Верховною Радою України 

(ВР України) у цілому Виборчого кодексу з урахуванням пропозицій 

Президента України Володимира Зеленського. Подано матеріали бесіди з 

координатором громадського руху ”Чесно” Вітою Думанською, 

керівником Комітету виборців України Олексієм Кошелем та аналітиком 

Денисом Рибачком про новації Виборчого кодексу.  

12. Михайлова Т. Ми писали, ми писали, наші рученьки 

зів’яли / Тетяна Михайлова // Україна молода. — 2019. — 27 - 28 груд. 

(№ 145). — С. 4. Йдеться про ухвалення Верховною Радою України  

(ВР України) 19 грудня 2019 року Виборчого кодексу із правками 

Президента України Володимира Зеленського.  Наведено позицію 

експертів громадянської мережі ОПОРА, які наполягають  на подальшому 

невідкладному перегляді низки положень кодексу.   Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3549/180/141622/ 

13. Наливайченко В. Старий закон із новими сюрпризами 

/ Валентин Наливайченко, Олександр Качура, Роман Лозинський ; 

бесіду вів Богдан Куфрик // Експрес. — 2019. — 19 - 26 груд. (№ 51). — 

С. 5. Подано матеріали бесіди з народними депутатами України 

Валентином Наливайченком, Олександром Качурою та Романом 

Лозинським про рішення Верховної Ради України (ВР України) 

продовжити до кінця 2020 року дію Закону ”Про особливий порядок 

місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської 

областей”.   

14. Новації у вищій освіті // Освіта України. — 2019. — 23 груд. 

(№ 50). — С. 2.  Йдеться про ухвалений Верховною Радою України 

(ВР України) Закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти” 

(№ 2299). Окреслено основні новації закону, серед яких – порядок 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3549/180/141622/
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ліцензування, дуальна освіта, междисциплінарність і дотримання 

академічної доброчесності. Наведено коментар міністра освіти і науки 

Ганни Новосад, яка зазначила, що ”цей документ – результат об’єднання 

зусиль профільного комітету Верховної Ради, представників ВНЗ і МОН”.  

15. Президент узаконил статус участника боевых действий для 

добровольцев // Факты и комментарии. — 2019. — 27 дек. - 2 янв. 

(№ 50). — С. 6.  Повідомлено про підписання Президентом України 

Володимиром Зеленським Закону, що надає воїнам-добровольцям 

можливість отримати статус учасника бойових дій, а також пільги й 

соціальні гарантії. Зазначено, що Закон був ухвалений Верховною Радою 

України (ВР України) 4 грудня й набере чинності з 1 січня 2020 року. 

Розглянуто ключові норми законодавчого акту.  

16. Савичук О. Геть сільради! Всю владу Президенту! / Олег 

Савичук // День. — 2019. — 20-21 груд. (№ 235/236). — С. 7. 

Проаналізовано внесений Президентом України Володимиром Зеленським 

на розгляд Верховної Ради України (ВР України) проект змін до 

Конституції України щодо децентралізації. Однією з новацій документу є 

ліквідація місцевих державних адміністрацій і створення інституту 

префектів.  Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/get-silrady-vsyu-

vladu-prezydentu 

17. Шевчук Ю. Турборежим не гальмує, але ринок землі 

відклали / Юліана Шевчук // Голос України. — 2019. — 27 груд. 

(№ 249). — С. 4.  Йдеться про деякі підсумки законотворчої роботи 

Верховної Ради України (ВР України) за останній пленарний тиждень 

перед новорічними святами. Підписано меморандум про спільну роботу 

над підготовкою до другого читання законопроекту № 2178-10 ”Про обіг 

земель сільськогосподарського призначення”, який парламент схвалив у 

першому читанні 13 листопада 2019 року. Як зазначив Голова ВР України 

Дмитро Разумков, введення ринку землі не може бути швидким процесом, 

а Президент України Володимир Зеленський запропонував після відкриття 

https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/get-silrady-vsyu-vladu-prezydentu
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/get-silrady-vsyu-vladu-prezydentu
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ринку землі в Україні обмежити можливість продажу землі ”в одні руки” 

площею не більш як 10 тисяч гектарів. ВР України також ухвалила низку 

важливих законопроектів: про продовження дії закону про особливий 

порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донецької і Луганської 

областей; про внесення змін до деяких законодавчих актів для приведення 

у відповідність до Закону ”Про внесення змін до статті 80 Конституції 

України щодо недоторканності народних депутатів України”; про 

запровадження кримінальної відповідальності за неперсональне 

голосування та інші. На 2020 рік заплановано розгляд президентського 

законопроекту про зміни до Конституції щодо децентралізації, який має 

радикально змінити структуру місцевої влади. Серед важливих 

законодавчих ініціатив влади – законопроекти про легалізацію грального 

бізнесу, відкриття ринку сільськогосподарської землі, запровадження змін 

до Конституції та запуск ”держави в смартфоні”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325772   

Див. також: 2, 3, 20-22 

Парламентські комітети та фракції 

18. Кубок шахового фестивалю Верховної Ради вибороли 

журналісти / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2019. — 24 груд. (№ 247). — С. 2.   Йдеться про шаховий 

фестиваль, проведений Комітетом Верховної Ради України (ВР України) з 

питань молоді і спорту спільно з Федерацією шахів України, Федерацією 

шахів м. Київ та громадською організацією ”Спортивний клуб ”Інтелект, 

Краса, Сила столиці України”. Виступаючи на відкритті фестивалю, 1-ий 

заступник голови парламентського комітету Жан Беленюк повідомив, що 

комітет започаткував традицію раз на місяць проводити змагання з 

олімпійських видів спорту: ”Вже був футбольний матч, і сьогодні 

відбуваються шахові змагання”. За підсумками трьох турів змагань 

Різдвяний кубок ВР України виборола команда представників засобів 

http://www.golos.com.ua/article/325772


10 
 

масової інформації, а друге місце посіла команда народних депутатів 

України дев’ятого скликання. Підбиваючи підсумки шахового фестивалю, 

заступник голови Комітету ВР України з питань молоді і спорту Василь 

Мокан подякував усім учасникам та організаторам і пообіцяв, що 

”комітет і надалі підтримуватиме такі заходи і сприятиме розвитку 

олімпійських і неолімпійських видів спорту”.                    Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325718   

19. Лазнюк І. Інформаційна безпека: нормативна база потребує 

осучаснення / Іван Лазнюк // Голос України. — 2019. — 27 груд. 

(№ 249). — С. 3.  Йдеться про проведені в Комітеті Верховної Ради 

України (ВР України) з питань цифрової трансформації слухання 

”Національна кібербезпека та кіберзахист України, в тому числі у сфері 

критичної інфраструктури” за участі народних депутатів, 

представників центральних органів державної влади, громадських 

організацій та бізнесу, вчених. Заступник голови комітету Олександр 

Федієнко наголосив, що саме ”цифрова трансформація суспільства, 

проголошена одним із пріоритетів Президента України, може і повинна 

стати базовою умовою” для покращання життя громадян. 

Парламентарій зазначив, що комп’ютерні комунікаційні технології вже 

стали технологічною базою для здійснення діяльності на рівні держави та 

суспільства у багатьох сферах, і в цьому контексті акцентував увагу на 

проблемі створення змістовного захисту від кібератак. Олександр 

Федієнко запропонував провести комплексний перегляд законодавства 

щодо питань інформаційної безпеки, сформувати узгоджену з 

міжнародними стандартами нормативно-правову базу та вдосконалити 

законодавство у сфері кіберзахисту. Народний депутат вказав також на 

необхідність розробки принципово нової Стратегії кібербезпеки України 

на період 2020 – 2025 років. За результатами виступів та обговорення 

комітет розпочав підготовку відповідних рекомендацій органам 

державної влади щодо здійснення заходів для вдосконалення національного 

http://www.golos.com.ua/article/325718
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законодавства з кібербезпеки та кіберзахисту в Україні, зокрема у сфері 

критичної інфраструктури.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325771   

20. Особливої уваги потребує робота з дітьми, які постраждали 

від збройного конфлікту // Голос України. — 2019. — 24 груд. (№ 247). 

— С. 1-2.   Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради України 

(ВР України) з питань гуманітарної та інформаційної політики, під час 

якого розглянуто законопроект ”Про внесення змін до Закону України 

”Про рекламу” щодо заборони реклами алкогольних напоїв та 

врегулювання особливостей реклами тютюнових виробів” (№ 1145). 

Документом передбачається заборонити рекламу алкогольних напоїв та 

рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної 

власності, під якими випускаються алкогольні напої. В зв’язку з 

пропозиціями народних депутатів витримати баланс між бажанням 

зберегти здоров’я громадян та бажанням наповнити державний 

бюджет, було вирішено у 2020 році напрацювати новий законопроект з 

цього питання. Голова комітету Олександр Ткаченко проінформував про 

проведені комітетом слухання з питань захисту прав дітей в Україні за 

участі народних депутатів, представників міністерств, силових 

структур, обласних органів влади, міжнародних організацій, експертів та 

громадських активістів. Парламентарій висловив думку, що особливе 

занепокоєння викликає ситуація з дітьми, які перебувають в 

інституційних закладах на повному державному утриманні, а також 

звернув увагу на роботу з дітьми, які постраждали від збройного 

конфлікту. Олександр Ткаченко повідомив, що комітет підготував проект 

постанови ВР України, якою передбачено низку заходів з метою 

покращання становища українських дітей та вдосконалення діяльності 

центральних та місцевих органів влади з питань забезпечення виконання 

прав дитини в Україні.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325717  

21. Робота над законопроектом про ПЗСО // Освіта України. — 

2019. — 23 груд. (№ 50). — С. 6.  Йдеться про розгляд Комітетом 

http://www.golos.com.ua/article/325771
http://www.golos.com.ua/article/325717
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Верховної Ради України (ВР України) з питань освіти, науки та інновацій 

законопроекту ”Про повну загальну середню освіту” (друге читання). 

В результаті дискусії робоча група виокремила поправки, щодо яких не 

змогли дійти згоди, і винесла їх на розгляд комітету.    

22. Сміян Н. У центрі – позашкільна освіта / Надія Сміян 

// Голос України. — 2019. — 24 груд. (№ 247). — С. 2.  Йдеться про прес-

конференцію у Верховній Раді України (ВР України) ”Позашкільна освіта-

2019: десять перемог. Презентація досягнень”, під час якої народний 

депутат 2-го та 3-го скликань, головний консультант секретаріату 

Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій Євген 

Красняков повідомив, що у парламенті завершилася робота над проектом 

Закону про повну загальну середню освіту. Народний депутат від фракції 

”Слуга народу” Ірина Верещук акцентувала увагу на питаннях організації 

діяльності закладів позашкільної освіти та захисту прав дітей на 

позашкільну освіту. Парламентарій відзначила позитивний ефект від 

реформ в системі освіти та наголосила, що у влади, зокрема у 

Президента України, є бажання зробити реформу дієвою, ”щоб ми мали 

дітей, відкритих до інновацій і світу, які не бояться викликів і можуть 

презентувати себе повною мірою”.                         Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325720   

23. Шевченко А. Чи призначать скандального прокурора? 

/ Анна Шевченко // Голос України. — 2019. — 21 груд. (№ 246). — С. 3.  

Йдеться про рішення Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань антикорупційної політики звернутися до голови Служби безпеки 

України (СБУ) з проханням не призначати на посаду у відомство 

колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, якого 

підозрюють у незаконному збагаченні та незаконному збільшенні 

квартири з надбудовою цілого поверху в елітному ЖК у центрі столиці. Як 

зазначила голова комітету Анастасія Красносільська, ”таке призначення 

може негативно вплинути на престиж СБУ та довіру суспільства до 

http://www.golos.com.ua/article/325720
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спецслужби”. А народний депутат від фракції ”Слуга народу” Олена 

Мошенець вважає, що призначення таких людей ”дуже негативно 

впливатиме на подальше очищення влади та правоохоронної системи 

загалом”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325669   

Див. також: 2, 3, 27  

Народні депутати України 

24. Заслуговуємо на мирну, заможну, авторитетну країну 

// Голос України. - 2019. - 28 груд. (№ 250). — С. 2-3.  Подано привітання 

з Новим роком заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Олени Кондратюк та народних депутатів Тетяни Циби, Юлії Тимошенко, 

Юрія Бойка, Олега Бондаренка, Сергія Алєксєєва, Дмитра Лубінця та 

Ярослава Рущишина.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325839   

25. Менше популізму й шумних потоків слів, більше тихої 

грунтовної праці // Голос України. - 2019. - 28 груд. (№ 250). — С. 3.  

Йдеться про зустріч лідера партії ”Голос”, народного депутата 

Святослава Вакарчука зі студентами Львівської політехніки. 

Парламентарій пообіцяв, що його політична сила буде йти до мети, 

”розраховуючи сили і не порушуючи своїх принципів”. Святослав Вакарчук 

наголосив, що під час переговорів про Донбас у жодному разі безпекові 

питання не варто змішувати з політичними, а політичні – з економічними. 

”Про безпеку треба говорити першою і терміново. Про політику з 

агресором можна говорити тільки тоді, коли він перестане бути 

агресором. Про економіку – лише з міжнародними посередниками, які 

можуть виступити гарантами, що домовленості будуть вигідні всім”, – 

зазначив лідер партії Голос”.                                                  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325840 

26. Нитка В. Свято у малечі буде солодким / Василь Нитка 

// Голос України. — 2019. — 21 груд. (№ 246). — С. 3.  Йдеться про 

щорічну благодійну акцію, яка проводиться з нагоди новорічних свят для 

http://www.golos.com.ua/article/325669
http://www.golos.com.ua/article/325839
http://www.golos.com.ua/article/325840
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дітей на Тячівщині та Рахівщині за підтримки народного депутата 

Василя Петьовки.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325673 

27. Подарували радість // Голос України. — 2019. — 27 груд. 

(№ 249). — С. 2.   Йдеться про щорічну благодійну акцію на чолі з 

народним депутатом України від фракції ”Опозиційна платформа – За 

життя” Наталією Королевською ”Подарунок під ялинку дітям ”сірої 

зони” Донбасу”, в межах якої представниці Національної платформи 

”Жінки за мир” привезли черговий гуманітарний вантаж у села та селища 

Донбасу, розташовані на лінії розмежування. Також подарунки, солодощі 

та фрукти від Наталії Королевської отримали діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування з Покровського центру ”Дитяче 

містечко”. Як зазначила парламентарій, ”впродовж грудня-січня в зоні 

конфлікту працюватиме гуманітарна місія, головна мета якої – 

напередодні різдвяних і новорічних свят подарувати моменти радості 

дітям, які проживають уздовж лінії розмежування”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325787   

28. Потапенко Ю. Запросили дітей у казку / Юлія Потапенко 

// Голос України. — 2019. — 21 груд. (№ 246). — С. 1, 3.  Йдеться про 

інтерактивне родинне свято ”Казкова країна” для дітей з різних куточків 

України, організоване в Києві керівником благодійного фонду ”Казкова 

країна” Катериною Шаховською та її чоловіком народним депутатом 

України Андрієм Холодовим.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325668 

29. Щербина В. До питання щодо рекодифікації цивільного 

законодавства / Валентин Щербина // Голос України. — 2019. — 

21 груд. (№ 246). — С. 5.   В статті доктора юридичних наук, професора, 

академіка Національної академії правових наук України Валентина 

Щербини висловлено думку з приводу заяв окремих представників робочої 

групи щодо рекодифікації цивільного законодавства, зокрема і народного 

депутата Олександра Мережка, про наміри скасувати Господарський 

кодекс. Натомість автор статті пропонує розробити сучасний 

http://www.golos.com.ua/article/325673
http://www.golos.com.ua/article/325787
http://www.golos.com.ua/article/325668
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Економічний кодекс України з урахуванням кращого європейського і 

світового досвіду правового регулювання економічних відносин.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325640 

Див. також: 1, 3, 4, 13, 18-20, 22, 23 
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