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Верховна Рада України 

1. Вальчук Н. ”Рябошапка матиме суперможливості. Він стає 

директором парламенту” / Назар Вальчук // Газета по-українськи. — 

2020. — 3 січ. (№ 1). — С. 1, 6.  Йдеться про новий порядок притягнення 

до кримінальної відповідальності народних депутатів України. Зазначено, 

що згоду на їх затримання, обшук чи прослуховування надаватиме 

Генеральний прокурор, і тільки він може відкривати провадження проти 

парламентарїів.  Текст: https://gazeta.ua/articles/politics-

newspaper/_ryaboshapka-matime-supermozhlivosti-vin-staye-direktorom-

parlamentu/945499 

2. Освітній центр допоможе поглибити знання про Верховну 

Раду // Голос України. — 2020. — 4 січ. (№ 2). — [Електронні дані].  

Йдеться про діяльність Освітнього центру Верховної Ради України 

(ВР України), відкриття якого відбулося у липні 2019 року. Надано 

інформацію про заходи, проведені центром за цей період, зокрема 

зазначено, що Освітній центр став майданчиком для проведення 

зустрічей та майстер-класів школярів із парламентаріями – уже 

45 народних депутатів виступили лекторами та модераторами 

просвітницьких інтерактивних уроків для відвідувачів Освітнього центру. 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_ryaboshapka-matime-supermozhlivosti-vin-staye-direktorom-parlamentu/945499
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_ryaboshapka-matime-supermozhlivosti-vin-staye-direktorom-parlamentu/945499
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_ryaboshapka-matime-supermozhlivosti-vin-staye-direktorom-parlamentu/945499
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Центр надає відвідучам можливість ознайомитися з процесом розгляду 

та ухвалення законопроектів, а також готує та видає цікаві 

інформаційні та просвітницькі матеріали. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325976 

Голова Верховної Ради України 

3. Щирі співчуття загиблим в авіакатастрофі Боїнга 737-800 

рейсу PS752 // Голос України. — 2020. — 9 січ. (№ 3). — [Електронні 

дані].  Надано інформацію про те, що Президент України Володимир 

Зеленський та Голова Верховної Ради України (ВР України) Дмитро 

Разумков висловили співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів 

екіпажу літака Боїнг 737-800 рейсу PS752 ”Тегеран – Київ” Міжнародних 

авіаліній України. Зокрема, Володимир Зеленський дав доручення 

Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо 

катастрофи літака МАУ в Тегерані та запевнив, що всі заходи тримає на 

особистому контролі. Голова ВР України в свою чергу наголосив, що 

необхідно якомога швидше встановити обставини та причину трагедії і 

надати сім’ям загиблих необхідну допомогу.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326042 

Законотворчість 

4. Верховна Рада дев’ятого скликання вже ухвалила 

120 законів / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос 

України. — 2020. — 3 січ. (№ 1). — [Електронні дані].  Йдеться про 

підсумки законотворчої роботи Верховної  Ради України (ВР України) 9-го 

скликання станом на 18 грудня 2019 року. Надано інформацію про 

законотворчу діяльність парламентських комітетів  та подано 

інфографіку ”Проекти законів, зареєстровані Верховною Радою України з 

початку 9-го скликання станом на 18. 12. 2019 р. (за суб’єктами права 

законодавчої ініціативи)”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325915 

http://www.golos.com.ua/article/325976
http://www.golos.com.ua/article/326042
http://www.golos.com.ua/article/325915
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5. Лавренюк С.     Як забезпечити баланс між інтересами 

працівників та роботодавців? / Сергій Лавренюк // Голос України. - 

2020. - 10 січ. (№ 4). — [Електронні дані].   Йдеться про презентацію 

законопроекту ”Про працю” (№ 2708), який має реалізувати положення 

Програми дій Кабінету Міністрів щодо лібералізації трудового 

законодавства. Як заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства Тимофій Милованов, запропонований 

законопроект зберігає фундаментальні соціальні гарантії у сфері праці. 

Зокрема, зарплата має бути не меншою від офіційно встановленого 

мінімального розміру, зберігаються оплачувані лікарняні та щорічна 

оплачувана 24-денна відпустка, зберігається робоче місце на період 

відпустки у зв’язку з пологами та доглядом за дитиною, а також для 

призваних чи мобілізованих на військову службу. Голова Комітету 

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

захисту прав ветеранів Галина Третьякова також заперечила, що 

законопроект призведе до звуження прав людей, та зауважила, що 

законопроект ”Про працю” – не єдина реформа, яка стосується 

соціально-економічних прав людей. Зокрема, комітет розглядатиме 

законопроекти про реформування Фонду соціального страхування, 

запровадження другого та третього рівнів пенсійного страхування, 

встановлення справедливих розмірів компенсації за шкоду життю та 

здоров’ю працівників. Парламентарій акцентувала увагу, що Україна 

підписала чи не найбільше конвенцій Міжнародної організації праці, ”і ці 

конвенції є тими червоними лініями, за які ані уряд, ані Верховна Рада в 

питанні соціального захисту вийти не можуть”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326101   

Див. також: 6, 7, 9, 11 

http://www.golos.com.ua/article/326101
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Парламентські комітети та фракції 

6. Питання готове до розгляду в сесійній залі / Інформ. упр. 

Апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2020. — 3 січ. 

(№ 1). — [Електронні дані].  Йдеться про засідання Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) з питань аграрної та земельної політики, на 

якому ухвалено рішення рекомендувати парламенту прийняти у другому 

читанні й у цілому законопроект про обіг земель сільськогосподарського 

призначення. Як зазначив голова комітету Микола Сольський, в 

законопроекті враховано низку основних правок, поданих народними 

депутатами, серед яких положення, що купувати землю зможуть тільки 

громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані 

українцями, а питання про допуск іноземців як засновників компаній 

вирішуватиметься виключно на референдумі.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325878   

7. Рік починається з гарних новин // Голос України. — 2020. 

— 4 січ. (№ 2). — [Електронні дані].  Подано повідомлення 

парламентської фракції ”Слуга народу” про низку ухвалених рішень, які 

будуть реалізовані в 2020 році. Зокрема, буде збільшено розмір мінімальної 

зарплати, запрацює програма з підтримки малого та середнього 

підприємництва, воїни-добровольці будуть мати змогу отримати статус 

учасника бойових дій за спрощеною процедурою тощо. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325978   

Див. також: 5, 8, 11, 17 

Народні депутати України 

8. Вирішення особистих проблем людей – головне завдання 

депутата / Від. з питань звернень громадян Апарату Верхов. Ради 

України // Голос України. — 2020. — 4 січ. (№ 2). — [Електронні дані].  

Йдеться про особистий прийом громадян, проведений народним 

депутатом України, заступником голови парламентського Комітету з 

http://www.golos.com.ua/article/325878
http://www.golos.com.ua/article/325978
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питань економічного розвитку Дмитром Кисилевським у приймальні 

Верховної Ради України (ВР України). Зазначено, що до народного 

депутата звернулися пенсіонери, особи з інвалідністю II групи, ветеран 

праці та внутрішньо переміщена особа, які порушили питання соціальної 

політики та соціального захисту населення, комунального господарства, 

будівництва тощо.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325993  

9. Депутати пропонують створити альтернативу державним 

садочкам // Голос України. — 2020. — 9 січ. (№ 3). — [Електронні 

дані].   Наведено коментар народного депутата України від фракції 

”Слуга народу”, голови підкомітету з питань раннього розвитку і 

дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань освіти, науки та інновацій Володимира Воронова щодо проблеми 

реформування системи дошкільної освіти. Зокрема, парламентарій 

пропонує створити альтернативні державним дошкільні заклади, якими 

можуть стати мікросадочки на одну вікову групу – просто в міській 

квартирі;  ясла – центри – коворкінги для мам із малюками; сімейні 

заклади та об’єднання батьків для виховання дітей (батьківський 

кооператив). На думку Володимира Воронова, державні дитячі садки 

мають фінансуватися не з регіональних бюджетів, а з державного 

бюджету, а систему раннього розвитку необхідно визнати пріоритетним 

напрямом і відповідно збільшити витрати на її розвиток.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326048   

10. Депутати, які орендують житло // Голос України. - 2020. – 

10 січ. (№ 4). — [Електронні дані].  Подано список народних депутатів 

України 9-го скликання, які орендують житло.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326109 

11. Журналісти й досі не мають належного захисту // Голос 

України. — 2020. — 9 січ. (№ 3). — [Електронні дані].  Подано 

коментар народного депутата України від фракції ”Опозиційна 

платформа – За життя” Юрія Павленка щодо ситуації зі свободою слова 

http://www.golos.com.ua/article/325993
http://www.golos.com.ua/article/326048
http://www.golos.com.ua/article/326109
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в Україні. Парламентарій запропонував розглядати цю проблему в двох 

аспектах: з точки зору безпеки роботи журналістів та з точки зору 

”законодавчих ініціатив влади щодо регулювання діяльності засобів 

масової інформації, зокрема обмежень у роботі журналістів”. Юрій 

Павленко критично оцінив результати нещодавно проведених 

парламентських слухань з питань свободи слова та акцентував увагу, що 

на вимоги фракції ”Опозиційна платформа – за життя” із законопроекту 

про медіа вдалося вилучити найбільш одіозні норми, зокрема щодо 

кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326051   

12. Колядич Т. Заохотив юних художників / Тетяна Колядич 

// Голос України. — 2020. — 3 січ. (№ 1). — [Електронні дані].   

Йдеться про допомогу, надану народним депутатом Сергієм 

Литвиненком юним художникам, які перемогли в конкурсі дитячого 

малюнка ”Зима за вікном – тепло в серці”. Парламентарій пообіцяв, що 

переможці отримають грошові винагороди по тисячі гривень з його 

депутатської заробітної плати.             Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325880 

13. Нитка В. На Закарпатті провели святковий турнір із греко-

римської боротьби / Василь Нитка // Голос України. — 2020. — 4 січ. 

(№ 2). — [Електронні дані].  Йдеться про проведений 29 грудня у 

комплексі ”Спортивна арена ”Тячів” традиційний новорічний турнір із 

греко-римської боротьби. Зазначено, що ці змагання проводять уже 

дванадцятий рік поспіль за сприяння народного депутата України Василя 

Петьовки, і в 2019 році в них взяли участь 160 спортсменів із багатьох 

населених пунктів Тячівщини.                               Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325996 

14. Нитка В.    Усіх учасників боксерського поєдинку 

відзначили нагородами / Василь Нитка // Голос України. - 2020. – 

10 січ. (№ 4). — [Електронні дані].   Йдеться про проведені за сприяння 

http://www.golos.com.ua/article/326051
http://www.golos.com.ua/article/325880
http://www.golos.com.ua/article/325996
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народного депутата України Василя Петьовки у спортивній залі 

Рахівської ЗОШ  I - III ступенів № 1 змагання з боксу, присвячені 

Різдвяним святам. Зазначено, що загалом у заході взяли участь понад 70 

учасників із Рахівського, Тячівського і Мукачівського районів, яких 

привітали помічники народного депутата Василя Петьовки та голова 

Рахівської райдержадміністрації Віктор Медвідь.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/326105 

15. Скрипник В. Громада без літопису, як людина без паспорта 

/ Віктор Скрипник // Голос України. — 2020. — 3 січ. (№ 1). — 

[Електронні дані].  Йдеться про реалізацію проекту ”Моя Вінниччина”, 

мета якого – підготувати і видати книжки про історію кожного 

населеного пункту області. Наголошено, що до проекту долучилися 

народні депутати Микола Кучер та Петро Юрчишин, депутати облради 

та місцевих рад, керівники територіальних громад. За три роки від 

початку проекту за кошти обласного бюджету надруковано 40 видань. 

Зазначено, що вся робота з підготовки матеріалу та написання книжок 

зосереджена у комунальному підприємстві ”Видавничий дім ”Моя 

Вінниччина”, створеного за ініціативи голови обласної письменницької 

організації Вадима Вітковського. Народні депутати від Вінниччини 

пообіцяли допомогти організувати у Верховній Раді України (ВР України) 

презентацію проекту для того, щоб цей досвід був поширений і в інших 

областях України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/325922 

16. Стражник Л. Різдвяна гостина в народного депутата 

Володимира Тимофійчука / Людмила Стражник // Голос України. — 

2020. — 9 січ. (№ 3). — [Електронні дані].  Подано розповідь народного 

депутата України по 89-му одномандатному виборчому округу 

Володимира Тимофійчука, який мешкає у селі Попельники Снятинського 

району на Івано-Франківщині, про традиції святкування Різдва в його 

родині.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/326050 

http://www.golos.com.ua/article/326105
http://www.golos.com.ua/article/325922
http://www.golos.com.ua/article/326050
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17. Чайковський І. Земля – це щось більше, ніж просто товар 

/ Іван Чайковський ; бесіду вела Надія Сміян // Голос України. — 2020. 

— 3 січ. (№ 1). — [Електронні дані].  Подано матеріали бесіди з 

народним депутатом, секретарем Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань аграрної та земельної політики, членом депутатської 

групи ”За майбутнє” Іваном Чайковським, обраним по 165-му округу 

Тернопільської області. Парламентарій розповів про виконання ним 

передвиборчих обіцянок та прокоментував проблему запровадження ринку 

землі та хід процесу децентралізації влади.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/325879  

Див. також: 5, 6 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів 

влади Національної бібліотеки України імені  Ярослава Мудрого  

11 січня  2020 р.    

Відповідальний за випуск :    Л. В. Груніна 

http://www.golos.com.ua/article/325879

