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Верховна Рада України 

1. Горбунова О. ”Пакунку малюка” дали зелене світло 

[Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. — 2020. — 

1 жовт. (№ 181). — Електрон. дані. Йдеться про пленарне засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 30 вересня 2020 року. Розглянуто та 

ухвалено низку законопроектів: ”Про внесення змін до Закону ”Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми” (щодо надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги ”пакунок малюка”, № 3006а); 

”Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові” (№ 3648); 

”Про внесення зміни до пункту 4 Розділу X ”Прикінцеві та Перехідні 

положення” Закону України ”Про публічні закупівлі” щодо особливостей 

здійснення закупівель під час виборчого процесу” (№ 4099); ”Про 

електронні комунікації” (№ 3014). Ухвалено Постанову ”Про Заяву 

Верховної Ради України щодо невизнання легітимності так званих 
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місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – в 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі” (№ 4190). У Заяві 

висловлено протест у зв’язку з черговим незаконним проведенням 

13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією так званих 

місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної 

Республіки Крим (АР Крим) та м. Севастополь, та наголошено, що ці 

незаконні вибори є грубим порушенням Конституції та законодавства 

України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права. 

Від імені двох фракцій із заявою виступив народний депутат Гео Лерос, 

який стверджує, що на нього та ще одного народного депутата нібито 

готується напад. В свою чергу народний депутат від фракції ”Слуга 

народу” Олександр Качура закликав Гео Лероса не маніпулювати та 

”перестати розбалансовувати країну”, а про будь-які факти корупційного 

або будь-якого іншого правопорушення вищими посадовцями держави 

повідомляти відповідні правоохоронні органи.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336487   

2. Громадяни скаржаться на психологічний тиск з боку 

колекторських компаній [Електронний ресурс] //  Голос України. – 

2020. – 9 жовт. (№ 187). – Електрон. дані.  Йдеться про підписання 

Уповноваженим Верховної Ради України (ВР України) з прав людини 

Людмилою Денісовою Меморандуму про співпрацю з Національним банком 

України (НБУ) у сфері захисту прав громадян від протиправної діяльності 

фінансових та колекторських компаній. Омбудсмен повідомила про 

численні скарги громадян на неправомірну обробку персональних даних 

колекторськими компаніями, а також на залякування та психологічний 

тиск з боку таких компаній, та вказала на необхідність законодавчого 

врегулювання сфери фінансових послуг. Людмила Денісова зазначила, що 

"одним зі стратегічних напрямів діяльності Офісу Омбудсмена на 2020 

рік є моніторинг дотримання вимог законодавства про захист 

http://www.golos.com.ua/article/336487
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персональних даних так званими колекторськими компаніями", та 

проінформувала про співпрацю з правоохоронними органами, коли 

зловживання мають ознаки кримінального правопорушення, та про 

спільну роботу з законодавцями над законопроектом, "який встановить 

чіткі вимоги до учасників фінансового ринку і, зокрема, до колекторських 

компаній". Омбудсмен також запропонувала найближчим часом 

розробити спільні рекомендації для працівників фінансового ринку, 

схвалити їх рішенням Правління НБУ та підписати додаткову угоду між 

Уповноваженим ВР України з прав людини та НБУ про обмін інформацією 

стосовно системних порушень законодавства у сфері захисту 

персональних даних учасниками фінансового ринку.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336874  

3. Козак І. Переселились із пекла у злидні  [Електронний 

ресурс] / Ірина Козак // Голос України. – 2020. – 7 жовт. (№ 185). – 

Електрон. дані. Йдеться про умови проживання в одному з комунальних 

гуртожитків Хмельницького переселенців з Донецької та Луганської 

областей. Наведено коментарі представника Уповноваженого Верховної 

Ради України (ВР України) з прав людини в області Оксани Кізаєвої та 

координатора Уповноваженого ВР України з прав людини в області Ольги 

Осередчук, які перевірили умови проживання та визнали їх абсолютно 

незадовільними, зокрема відзначили, що вони  не відповідають потребам 

людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які мешкають в гуртожитку.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336699 

4. Кушнір Б.  Бюджетні пріоритети Львівщини [Електронний 

ресурс] / Богдан Кушнір // Голос України. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). – 

Електрон. дані. Йдеться про онлайн-зустріч з народними депутатами від 

Львівщини голови Львівської облдержадміністрації (ОДА) Максима 

Козицького, який запропонував внести зміни до Державного бюджету, 

Бюджетного та Податкового кодексів, а також наголосив на важливих 

http://www.golos.com.ua/article/336874
http://www.golos.com.ua/article/336699
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проблемах розвитку регіону. Зокрема, керівник області акцентував увагу 

на необхідності збільшити базову та зменшити реверсну дотації для 

реструктуризації вугільної галузі та ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств, а також вказав на відсутність фінансового 

ресурсу в місцевих бюджетах на компенсації пільгового проїзду для 

окремих категорій громадян. За результатами зустрічі голова ОДА 

підготував низку пропозицій для розгляду в Комітеті Верховної Ради 

України (ВР України) з питань бюджету для їх врахування під час 

формування Державного бюджету на 2021 рік. Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/336867   

5. Підготовлено бібліографічні покажчики та дайджест про 

парламентаризм [Електронний ресурс]  / Інформ. упр. Апарату Верхов. 

Ради України // Голос України. – 2020. – 7 жовт. (№ 185). – Електрон. 

дані. Надано інформацію про щомісячні анотовані бібліографічні 

покажчики та дайджести з питань парламентаризму та депутатської 

діяльності, підготовлені Парламентською бібліотекою спільно з 

Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336733   

6. Продовжуємо обстоювати права кожного, хто цього 

потребує   [Електронний ресурс]  // Голос України. – 2020. – 8 жовт. 

(№ 186). – Електрон. дані.  Йдеться про вручення Головою Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитром Разумковим ордена "За заслуги" III 

ступеня Уповноваженому ВР України з прав людини Людмилі Денісовій. 

Людмила Денісова висловила вдячність за високу оцінку її внеску в 

державне будівництво та зауважила, що орден "За заслуги" - це "чудова 

мотивація працювати та посилювати позитивний імідж держави та 

захищати права і свободи кожного її громадянина".  Омбудсмен 

наголосила, що "такі високі результати можливі лише тоді, коли є міцна 

команда та спільні цілі", та запевнила, що і надалі буде продовжувати 

http://www.golos.com.ua/article/336867
http://www.golos.com.ua/article/336733
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"обстоювати права кожного, хто цього потребує"  та посилювати 

співпрацю "з усіма компетентними органами влади та міжнародними 

партнерами задля повернення додому українських політв’язнів та 

полонених, які досі перебувають у Кремлівському полоні".  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336797  

7. Прозорість парламенту сприятиме його ефективності   

[Електронний ресурс] / Інформ. упр. Апарату Верхов.  Ради України  

// Голос України. – 2020. – 8 жовт. (№ 186). – Електрон. дані. Йдеться 

про презентацію посібника "Ефективні комунікації", підготовленого 

проектом ЄС - ПРООН з парламентської реформи спільно з громадською 

організацією "Інтерньюз-Україна" з метою сприяння впровадженню 

комунікаційної стратегії Верховної Ради України (ВР України). За словами 

в. о. керівника Апарату ВР України Михайла Теплюка "комунікація із 

суспільством робить парламент більш доступним і зрозумілим", а 

посилення прозорості парламенту сприятиме підвищенню його 

ефективності та дасть можливість громадянам побачити "реальні 

плюси і мінуси роботи Верховної Ради та народних депутатів". Успішним 

досвідом розвитку комунікаційного напряму поділилася керівниця 

секретаріату Комітету ВР України з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Анжела Малюга, яка зауважила, що нині розширився 

діапазон інструментів, що використовуються для комунікації та 

підвищення правової культури громадян. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336799  

8. Протягом тижня парламентська бібліотека отримала нові 

надходження книжок [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. 

— 3 жовт. (№ 183). — Електрон. дані.  Йдеться про нові надходження до 

фондів парламентської бібліотеки. Серед видань, які надійшли до 

бібліотеки останнім часом, – ”Вузький коридор. Держави, суспільства і 

http://www.golos.com.ua/article/336797
http://www.golos.com.ua/article/336799
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доля свободи” авторства Дарона Аджемоглу і Дж. Poбiнcoнa та ”Історія 

цивілізації. Україна. Від кімерійців до Русі (X ст. до н. е.- IX ст.)”.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336598   

9. Спільне Комюніке співголів Парламентського комітету 

асоціації між Україною та ЄС  [Електронний ресурс] / Інформ. упр. 

Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2020. – 7 жовт. 

(№ 185). – Електрон. дані. Подано спільне Комюніке співголів 

Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським 

Союзом (ЄС) Вадима Галайчука та Вітольда Ващиковські за 

результатами неформального онлайн-засідання Бюро Парламентського 

комітету асоціації між Україною та ЄС 1 жовтня 2020 року. Зазначено, 

що під час засідання обговорено пріоритети майбутнього двостороннього 

саміту та відбувся обмін думок щодо стану реформ та поточної 

законодавчої роботи  ВР України у сфері електронних комунікацій, 

енергетичних ринків, Європейського зеленого курсу, верховенства права 

та боротьби з корупцією. Наголошено на "спільній рішучості щодо 

важливості дотримання міжнародного права та принципу 

територіальної цілісності",  у зв'язку з чим зосереджено увагу на 

нещодавній ініціативі Президента України Володимира Зеленського щодо 

створення міжнародної Кримської платформи для деокупації півострова. 

Також розглянуто питання проведення місцевих виборів,  які є "важливим 

кроком у рамках реформи демократизації та децентралізації в Україні".  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336736   

10. Степанчук І. Рада на карантині: коронавірус дозволяє 

уникнути розгляду "незручних" питань перед виборами  / Інна 

Степанчук  // Україна молода. – 2020. –  2 - 3 жовт. (№ 94). –  С. 2.  

Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України (ВР України)      

30 вересня 2020 року. Обговорено та ухвалено низку законопроектв, серед 

яких, - "Про електронні комунікації" та "Про безпеку та якість 

http://www.golos.com.ua/article/336598
http://www.golos.com.ua/article/336736
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донорської крові та компонентів крові", а також щодо надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". 

В зв'язку з тим, що народні депутати від фракції "Слуга народу" вийшли із 

зали, не вдалося проголосувати питання про створення тимчасової слідчої 

комісії (ТСК) щодо зриву спецоперації українських спецслужб із 

затриманням так званих "вагнерівців". Ухвалено заяву щодо невизнання 

легітимності ”місцевих виборів” на тимчасово окупованих територіях 

України - в Криму та Севастополі, де 13 вересня 2020 року російська 

окупаційна адміністраціа провела "вибори губернатора Севастополя" та 

"довибори депутатів" до так званих "державної ради Республіки Крим" 

та "Сімферопольської місцевої ради". ВР України закликала парламенти 

іноземних держав i міжнародні парламентські організації, які цього ще не 

зробили, дати принципову оцінку незаконним діям Росії та утриматися 

від будь-яких контактів із незаконними органами російської окупаційної 

адміністрації. В зв’язку з поширенням коронавірусу серед народних 

депутатів ухвалено Постанову № 4171, відповідно до якої пленарне 

засідання відбудеться лише 20 жовтня, а всі інші робочі дні 

парламентарії працюватимуть у комітетах і з виборцями.  

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3644/2006/150555/ 

11. У парламенті змінено правила допуску журналістів за умов 

поширення коронавірусу [Електронний ресурс] // Голос України. – 

2020. – 7 жовт. (№ 185). – Електрон. дані.  Йдеться про Розпорядження 

Голови Верховної Ради України (ВР України) "Про внесення змін до 

розпорядження Голови Верховної Ради України "Про додаткові заходи із 

попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 

2020 року № 151" щодо правил допуску журналістів до ВР України за умов 

поширення коронавірусу.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336744 

Див. також : 14, 15 

 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3644/2006/150555/
http://www.golos.com.ua/article/336744
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Голова Верховної Ради України 

12. Разумков Д. Вітання з професійним святом! [Електронний 

ресурс] / Дмитро Разумков // Голос України. — 2020. — 3 жовт. (№ 183). 

— Електрон. дані.   Подано привітання Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Дмитра Разумкова з Днем працівників освіти. Дмитро 

Разумков наголосив, що ”в усі часи освіта в Україні посідала особливе 

місце”, а ”прагнення до освіченості, інтерес до знань закладені в 

генетичному коді українського народу”. Глава парламенту зазначив, що 

”саме вчитель закладає в нові покоління цінності, які формують їх 

особистість, передає не лише знання, а й духовні традиції та моральні 

принципи”, та закликав парламент ”на законодавчому рівні створювати 

всі передумови для розвитку та розквіту освітньої галузі”. Дмитро 

Разумков запевнив, що ВР України ”докладатиме всіх зусиль для 

підвищення престижу педагогічної професії та статусу вчителя, його 

визнання в суспільстві, забезпечення гідною заробітною платою”.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336613      

13. Разумков Д. Заява щодо надзвичайної ситуації на 

Луганщині [Електронний ресурс] / Дмитро Разумков // Голос України. 

— 2020. — 2 жовт. (№ 182). — Електрон. дані.   Подано заяву Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова з приводу 

ситуації на Луганщині, яка потерпає від масштабної лісової пожежі. 

Дмитро Разумков від себе особисто та від імені парламенту висловив 

щирі співчуття родинам загиблих та побажав швидкого одужання 

госпіталізованим. Глава парламенту запевнив, що ”Верховна Рада 

України, як завжди, готова оперативно долучитися до процесу вирішення 

ситуації у зоні лиха та зробити все залежне для подолання наслідків 

масштабних пожеж”, а також повідомив, що на місці трагедії разом з 

рятувальниками, військовими та медиками вже працюють народні 

депутати України. Голова ВР України пообіцяв, що ”парламент під час 

http://www.golos.com.ua/article/336613
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розгляду проекту Державного бюджету України на 2021 рік буде 

наполягати на необхідності збільшення видатків у секторі оборони та 

безпеки нашої держави задля ефективного реагування на надзвичайні 

ситуації”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336542     

14. Алексеева И. "Пути господни неисповедимы": Разумков 

ответил на вопрос, будет ли он президентом Украины [Электронный 

ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 8 окт. – 

Электрон. данные. Наведено матеріали інтерв’ю Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитра Разумкова для інтернет-видання 

”ГОРДОН”. Дмитро Разумков розповів про організацію роботи 

парламенту та плани на майбутнє. Зокрема, Голова ВР України 

прокоментував  заяву екс-керівника Офісу Президента України (ОПУ) 

Андрія Богдана про те, що саме Дмитро Разумков може стати 

наступним Президентом України, та відзначив, що наразі не має намірів 

балотуватися на посаду глави держави.  Текст: 

https://society.fakty.ua/357795-puti-gospodni-neispovedimy-razumkov-otvetil-

na-vopros-budet-li-on-prezidentom-ukrainy  

15. Дмитро Разумков: "Ти просто зобов’язаний розуміти, що 

від твоїх дій залежать часом долі людей та країни" [Електронні дані] 

// Голос України – 2020. – 10 жовт. (№ 188). – Електрон. дані.  Подано 

тези інтерв'ю Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова, який розповів про свою діяльність на посаді глави парламенту 

та відзначив, що у ВР України представлено різні партії, різні частини 

країни та різні політичні погляди. Голова ВР України закликав 

дотримуватися балансу влади відповідно до Конституції України та 

зауважив,  що "не може бути концентрації всіх можливостей в одних 

руках". Дмитро Разумков акцентував увагу на політичній відповідальності 

політиків та посадовців за свої дії та прийняті ними рішення, адже саме 

від них "залежать часом долі людей та країни". Коментуючи можливість 

http://www.golos.com.ua/article/336542
https://society.fakty.ua/357795-puti-gospodni-neispovedimy-razumkov-otvetil-na-vopros-budet-li-on-prezidentom-ukrainy
https://society.fakty.ua/357795-puti-gospodni-neispovedimy-razumkov-otvetil-na-vopros-budet-li-on-prezidentom-ukrainy
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підняття зарплати народним депутатам, Дмитро Разумков висловив 

думку, що ці виплати повинні прямо корелюватися з соціальним 

показниками - або з мінімальною зарплатою, або з прожитковим 

мінімумом. Також Голова ВР України зауважив, що ніколи не був 

прихильником люстрації, та нагадав, що "дуже багато людей серед тих, 

хто потрапив під люстрацію, були добрими і якісними фахівцями, і нині їх 

немає ким замінити". Відповідаючи на запитання щодо заяви колишнього 

глави Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Богдана про те, що 

наступним Президентом може стати саме нинішній глава парламенту, 

Дмитро Разумков зазначив, що наразі "точно не готується до 

президентської кампанії", адже в країні багато проблем і йому вистачає 

роботи у ВР України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336914  

16. Жодних підстав для перенесення місцевих виборів немає  

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

Голос України. – 2020. – 8 жовт. (№ 186). – Електрон. дані.  Подано 

коментар Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова 

в ефірі одного з телеканалів щодо можливості перенесення місцевих 

виборів.  Дмитро Разумков зауважив, що "законних підстав для зміни часу 

проведення виборів немає", і зазначив, що єдиним винятком може стати 

указ Президента України про введення надзвичайного або воєнного стану 

після рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Глава 

парламенту висловився за проведення виборів на всій території держави 

та запевнив, що ВР України зробила все для того, щоб вибори до місцевих 

органів влади відбулися. "Ми будемо спостерігати за виборами та 

намагатимемося зробити їх абсолютно прозорими, чесними і, як й інші 

органи, в рамках своїх обов’язків виконуватимемо цю функцію", — 

наголосив Голова ВР України. Текст: http://www.golos.com.ua/article/336775 

17. Скрипник В. Дмитро Разумков: ”Одна з ключових вимог – 

проведення реформ” [Електронний ресурс] / Віктор Скрипник // Голос 

http://www.golos.com.ua/article/336914
http://www.golos.com.ua/article/336775
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України. — 2020. — 1 жовт. (№ 181). — Електрон. дані.  Йдеться про 

проведене у Вінниці перше виїзне засідання Національної ради реформ за 

участі Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра 

Дениса Шмигаля.  У своєму виступі на засіданні Національної ради 

реформ Голова ВР України Дмитро Разумков відзначив важливість 

проведення в регіонах виїзних засідань парламентських комітетів та 

інших державних структур, що дає змогу більше спілкуватися з людьми 

та зробити реформи ”швидшими і якіснішими”. Глава парламенту 

нагадав, що однією з головних вимог до нової влади було здійснення низки 

реформ в усіх сферах життя, та акцентував увагу на проблемах 

боротьби з корупцією та створення сприятливих умов для розвитку 

бізнесу. Дмитро Разумков закликав учасників засідання внести конкретні 

пропозиції, які обов’язково розгляне парламент, та висловив переконання, 

що ”спільними зусиллями ми зможемо подолати ті виклики, які стоять 

перед нами, перед державою”.               Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336493   

Див. також : 6 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

18. Стефанчук Р.  Привітання Першого заступника Голови 

Верховної Ради України Руслана Стефанчука з нагоди відзначення 

Дня юриста [Електронний ресурс]  / Руслан Стефанчук // Голос 

України. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). – Електрон. дані. В привітанні 

Першого заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука з нагоди відзначення Дня юриста зазначено, що юрист - це не 

просто професія, "юрист - це спосіб мислення, стиль життя та 

фундамент світогляду". Руслан Стефанчук наголосив, що призначення 

юриста - "служити добру, захищати права людей, створювати рівні 

http://www.golos.com.ua/article/336493
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умови для всіх і формувати в суспільстві загальне відчуття 

справедливості", та побажав фахівцям бути "вірними своєму 

професійному обов’язку, відповідальними та неупередженими у прийнятті 

рішень, вимогливими та успішними" для того, щоб заслужити "повагу та 

довіру громадян".   Текст:  http://www.golos.com.ua/article/336866      

19. Педагоги мають бачити в учнях особистостей і 

розпалювати жагу до знань [Електронний ресурс] // Голос України. — 

2020. — 6 жовт. (№ 184). — Електрон. дані.   Подано привітання 

Першого заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука з Днем працівників освіти. Руслан Стефанчук зазначив, що 

”якісна освіта – коли в учня виростають крила в процесі навчання”, та з 

вдячністю пригадав всіх своїх вчителів зі школи та університету.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336654   

20. Стартував конкурс на кращий ескіз великого Державного 

Герба [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 3 жовт. 

(№ 183). — Електрон. дані.   Йдеться про допис на своїй сторінці у 

Фейсбуці Першого заступника Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Руслана Стефанчука, який повідомив, що з першого жовтня 

стартував конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба 

України. Зазначено, що відповідно до статті 20 Конституції, головним 

елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави 

Володимира Великого (малий Державний Герб України). Великий 

Державний Герб встановлюється з урахуванням малого Державного 

Герба України та герба Війська Запорозького законом, що приймається не 

менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради 

України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336616   

Див. також :  32, 37 

 

http://www.golos.com.ua/article/336866
http://www.golos.com.ua/article/336654
http://www.golos.com.ua/article/336616
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Заступник Голови Верховної Ради України 

21. Кондратюк О. Носіть маски і бережіть себе та близьких 

[Електронний ресурс] / Олена Кондратюк // Голос України. — 2020. — 

3 жовт. (№ 183). — Електрон. дані.  Подано допис на своїй сторінці у 

Фейсбуці заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Олени 

Кондратюк, яка закликала співгромадян носити маски, дотримуватися 

дистанції та поважати лікарів. За словами парламентарія, такі прості 

рішення, як маски, здатні захистити від небезпечної хвороби, ”бо COVID-

19 не обирає, кого заражати, навіть якщо перед тобою президент 

найпотужнішої держави світу”.                  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336606       

22. За неносіння маски і депутатів мають штрафувати 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 7 жовт. (№ 185). – 

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

заступниці Голови Верховної Ради України (ВР України) Олени 

Кондратюк, яка  підтримала ініціативу німецьких парламентаріїв 

штрафувати за неносіння маски в приміщенні Бундестагу депутатів та 

відвідувачів парламенту. Олена Кондратюк повідомила, що готує 

відповідний законопроект, та зауважила, що лише штрафи можуть 

впливати на безвідповідальну поведінку депутатів: "Кошти за стягнений 

штраф - на підтримку медпрацівникам, які допомагають хворим, що 

лікуються від ковіду!".  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336745   

 

Законотворчість 

23. Бабенко М.  Попрощаться с коллектором / Мария Бабенко 

// Фокус. – 2020. – № 29 (2 окт.). — С. 34-37. Окреслено ключові 

положення законопроекту щодо врегулювання колекторської діяльності, 

над яким працює профільний Комітет Верховної Ради України 

http://www.golos.com.ua/article/336606
http://www.golos.com.ua/article/336745
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(ВР України) з питань фінансів, податкової та митної політики за участі 

Національного банку України (НБУ).    

24. В Україні хочуть запровадити обов'язкову реєстрацію 

домашніх тварин [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2020. – 

5 жовт. - Електрон. дані.  Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді 

України (ВР України) законопроект № 4182 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин", 

мета якого - встановити єдині правила державного нагляду і контролю за 

ідентифікацією та реєстрацією тварин в господарствах операторів 

ринку тварин та удосконалити ефективний та дієвий засіб виявлення, 

локалізації, контролю і за можливості ліквідації хвороб тварин, занесених 

на територію України. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayini-

hochut-zaprovaditi-obovyazkovu-reestraciyu-domashnih-tvarin.html   

25. Вода стала найголовнішим світовим дефіцитом // Урядовий 

кур’єр. — 2020. — 3 жовт. (№ 193). — С. 2.  Йдеться про робочу поїздку 

Президента України Володимира Зеленського на Рівненщину. Під час 

наради щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу 

глава держави повідомив, що Рада національної безпеки та оборони 

(РНБО) має ухвалити рішення про екологічну безпеку країни, 

передбачивши забезпечення громадян питною водою в необхідних обсягах. 

Голова Рівненської облдержадміністрації (ОДА) Віталій Коваль окреслив 

проблеми, пов’язані з порушенням екосистеми в регіоні, а голова 

Державного агентства водних ресурсів Валентин Шліхта акцентував 

увагу на питані власності водогосподарських об’єктів меліоративних 

систем та запропонував вже на поточній парламентській сесії ухвалити 

розроблений законопроект про організації водокористувачів. Посадовець 

вказав на високу якість підготовленого законопроекту та висловив думку, 

що він допоможе вирішити існуючі проблеми.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/voda-stala-najgolovnishim-svitovim-deficitom/  

https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayini-hochut-zaprovaditi-obovyazkovu-reestraciyu-domashnih-tvarin.html
https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayini-hochut-zaprovaditi-obovyazkovu-reestraciyu-domashnih-tvarin.html
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/voda-stala-najgolovnishim-svitovim-deficitom/
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26. ВРУ пропонують скасувати ліцензування туроператорів 

[Електронний ресурс] // Юридична газета – 2020. – 3 жовт. – Електрон. 

дані.  Проаналізовано ключові положення зареєстрованого у Верховній 

Раді України (ВР України) законопроекту № 4162 "Про внесення змін до 

Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо 

основних засад розвитку туризму". Запропоновано замінити ліцензування 

туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта 

туристичної діяльності до Єдиного туристичного реєстру шляхом 

подання повідомлення про початок провадження діяльності, що 

сприятиме зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів 

господарювання та спрощення започаткування і ведення бізнесу шляхом 

усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності у сфері 

туроператорської діяльності. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/vru-

proponuyut-skasuvati-licenzuvannya-turoperatoriv-.html   

27. Гал И. Раде предлагают отменить в Украине пожизненное 

заключение  [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. 

– 2020. – 5 окт. – Электрон. данные.  Йдеться про рішення Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань правоохоронної діяльності 

рекомендувати парламенту прийняти за основу законопроект щодо 

виконання рішень Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, 

йдеться і про перегляд довічного ув'язнення. Як зазначено в повідомленні 

Інформаційного управління Апарату ВР України, "законопроектом 

передбачено механізм щодо довічно засуджених, які відбули зі строку не 

менш 10 років. Йдеться про отримання права …звернутися з приводу 

заміни довічного позбавлення волі на термінове, мінімально, 15-річне 

ув'язнення. Тобто, засуджений до позбавлення волі в разі прийняття цього 

законопроекту буде перебувати в місцях позбавлення волі не менше 

25 років - 10 до моменту звернення і 15 років після моменту звернення". 

https://yur-gazeta.com/golovna/vru-proponuyut-skasuvati-licenzuvannya-turoperatoriv-.html
https://yur-gazeta.com/golovna/vru-proponuyut-skasuvati-licenzuvannya-turoperatoriv-.html
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Текст: https://ukraine.fakty.ua/357531-rade-predlagayut-otmenit-v-ukraine-

pozhiznennoe-zaklyuchenieР  

28. Горбунова О. Закон про столицю поверне в місто 

самоврядування [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос 

України. — 2020. — 6 жовт. (№ 184). — Електрон. дані.   Йдеться про 

спільну прес-конференцію народних депутатів Ганни Бондар, Дмитра 

Гуріна та Ірини Верещук, які проінформували про висновки Ради Європи 

до законопроекту № 2143-3 ”Про місто Київ – столицю України”, що 

надійшли до Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування. Парламентарії окреслили основні 

положення законопроекту, серед яких, зокрема, запровадження 

інституту стратегічної документації, пов’язаної з бюджетуванням 

міських проектів та програм, та проведення великого міжнародного 

архітектурного містобудівного конкурсу на концепцію нового 

Генерального плану Києва. Народні депутати спростували деякі критичні 

зауваження щодо законопроекту. Зокрема, Дмитро Гурін наголосив, що 

новий Закон про столицю – це шанс повернути в місто самоврядування 

відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та вимог 

Ради Європи. У свою чергу Ганна Бондар зауважила, що законопроект 

ґрунтується на принципах сталого розвитку і напрацьований, зокрема, 

відповідно до Указу Президента України про цілі сталого розвитку 

України до 2030 року. Ірина Верещук висловила сподівання, що кампанія 

проти законопроекту припиниться і такий необхідний для Києва Закон 

буде нарешті ухвалений.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336660   

29. Горбунова О. Осінь розпочалася зі старту передвиборної  

кампанії [Електронний ресурс] / Олена Горбунова, Надія Сміян 

// Голос України. – 2020. – 7 жовт. (№ 185). – Електрон. дані. Йдеться 

про підсумки законотворчої роботи Верховної Ради України (ВР України) 

https://ukraine.fakty.ua/357531-rade-predlagayut-otmenit-v-ukraine-pozhiznennoe-zaklyuchenieР
https://ukraine.fakty.ua/357531-rade-predlagayut-otmenit-v-ukraine-pozhiznennoe-zaklyuchenieР
http://www.golos.com.ua/article/336660
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у вересні 2020 року. Зазначено, що загалом протягом вересня відбулось 

десять пленарних засідань, під час яких народні депутати ухвалили, 

зокрема, низку законопроектів для проведення виборів до місцевих органів 

влади.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336730   

30. Горбунова О. Чітко розмежують власні та делеговані 

повноваження муніципалітетів [Електронні дані] / Олена Горбунова 

// Голос України - 2020. - 10 жовт. (№ 188). – Електрон. дані.  Йдеться 

про урядовий проект нової редакції Закону "Про місцеве самоврядування", 

який найближчим часом буде подано на розгляд Верховної Ради України 

(ВР України). Зазначено, що оновлений Закон буде цілком відповідати 

нинішній територіальній основі та Європейській хартії місцевого 

самоврядування, а також в ньому чітко розмежовані власні та делеговані 

повноваження органів місцевого самоврядування всіх рівнів. Серед 

основних новацій законопроекту "Про місцеве самоврядування" містяться 

норми, які визначають умови безпосередньої участі громадян у місцевому 

самоврядуванні, зокрема, в заходах консультативного характеру, а 

також закріплюються умови передачі повноважень від держави органам 

самоврядування - виключно на підставі закону та наявності 

обґрунтування передачі повноважень за принципом субсидіарності й 

розрахунків фінансово-матеріальної основи. Наведено коментар 

народного депутата, голови підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування  Дмитра Гуріна, який подякував уряду за 

роботу та закликав узгодити законопроект із конституційними змінами, 

підготовка яких наразі перебуває на завершальній стадії.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336917  

31. Громов О. Борги за правилами: які зміни нас чекають 

/ Олег Громов // Урядовий кур'єр. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). –  С. 4.  

http://www.golos.com.ua/article/336730
http://www.golos.com.ua/article/336917
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Проаналізовано положення розробленого Національним банком України 

(НБУ) законопроекту  №2133 "Про захист прав та законних інтересів 

боржників при здійсненні колекторської діяльності", який в 2019 році 

ухвалено Верховною Радою України (ВР України) за основу  та відправлено 

на доопрацювання. Зокрема, законопроект передбачає вимоги до суб’єктів 

колекторської діяльності та надає регулятору повноваження визначати 

критерії етичної поведінки колекторів. Наведено коментарі президента 

Всеукраїнської асоціації "Фінансова грамота України" Михайла 

Стрельникова, адвоката юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" 

Олександра Камши та керуючого партнера юридичної фірми "Пакс" 

Дмитра Нестеченка, які висловили думку, що в документі недостатньо 

захищені права боржників і не визначений механізм фіксування та 

застосування відповідальності за порушення правил колекторської 

діяльності. В свою чергу юрист юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков 

та партнери" Ростислав Сачко повідомив, що НБУ готує законопроект 

про регулювання роботи підприємств, які займаються стягненням 

прострочених боргів. Саме цей документ визначатиме чіткі правила 

етичної поведінки колекторів, відповідальність за порушення цих правил, 

порядок ведення реєстру колекторських компаній та інші ключові 

моменти, які значно вплинуть на загальну поведінку колекторів.   Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/borgi-za-pravilami-yaki-zmini-nas-chekayut/ 

32. Єдиний київський час зміцнить безпекові позиції та 

сприятиме деокупації [Електронні дані] //  Голос України - 2020. – 

10 жовт. (№ 188). – Електрон. дані. Йдеться про підготовлений Першим 

заступником Голови Верховної Ради України (ВР України) Русланом 

Стефанчуком законопроект  № 4201 "Про обчислення часу в Україні", 

яким передбачається встановлення й закріплення на території України 

єдиного київського часу та відмова від подальшого сезонного переведення 

стрілок годинників. Руслан Стефанчук відзначає, що щорічний перехід на 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/borgi-za-pravilami-yaki-zmini-nas-chekayut/
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літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей - 

погіршується самопочуття, знижується працездатність, 

спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Крім того, як 

вказує заступник глави парламенту, законопроект "спрямований на 

протидію агресії з боку Російської Федерації", адже на тимчасово 

окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-

агресора - Російської Федерації (РФ). Таким чином, на переконання 

Руслана Стефанчука, закріплення на всій території України єдиного 

київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та 

сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Крім цього, законопроект сприятиме євроінтеграційним прагненням 

України в зв'язку з тим, що 84 відсотки жителів країн Європейського 

Союзу (ЄС) віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий 

час, що було підтримано Європейським парламентом.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336915  

33. Іванів С. Віртуальна вільна економічна зона сприятиме 

приходу інвесторів [Електронний ресурс] / Сергій Іванів // Голос 

України. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). – Електрон. дані.  Подано тези 

виступу Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час круглого столу з 

питань стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні. 

Успішне завершення 22-го саміту Україна - Європейський Союз (ЄС), під 

час якого підтверджено відданість України європейському та 

євроатлантичному курсу, глава уряду назвав "потужним сигналом для 

міжнародних інвесторів", та повідомив, що уряд розпочинає підготовку 

до Ради Асоціації, яка запланована на 8 грудня 2020 року. Денис Шмигаль 

акцентував увагу на низці законопроектів, які заплановано ухвалити для 

покращання інвестиційної інфраструктури, а також зауважив, що для 

покращання інвестиційного клімату потрібні боротьба з корупцією, 

спрощення ведення бізнесу, завершення судової реформи та забезпечення 

http://www.golos.com.ua/article/336915
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справедливого правосуддя для інвесторів. "Це основні напрями, над якими 

уряд працює разом із Верховною Радою, щоб виграти геополітичну та 

регіональну конкуренцію в частині залучення інвестицій у нашу країну", — 

заявив Прем'єр-міністр.  Текст:  http://www.golos.com.ua/article/336871 

34. Комітет ВРУ підтримав законопроекти щодо соціального 

захисту дітей [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2020. – 

1 жовт. – Електрон. дані. Йдеться про засідання в онлайн-режимі 

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

інформаційної політики, під час якого розглянуто низку законопроектів. 

Зокрема, Комітет рекомендував парламенту ухвалити в цілому 

законопроект № 3594 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які мають інвалідність", який передбачає, що 

прийомні діти та вихованці після досягнення 18-річного віку зможуть за 

вибором продовжити проживати і виховуватися у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного типу до закінчення закладу освіти (тобто не 

будуть зобов’язані це робити, як це було раніше). Також Комітет 

рекомендував прийняти за основу законопроект № 3124 про внесення змін 

до Закону України "Про охорону дитинства" щодо забезпечення дієвого 

механізму надання державної допомоги сім’ям з дітьми, згідно з яким під 

час обчислення середньомісячного сукупного доходу багатодітної сім’ї не 

включатимуть нараховані соціальні допомоги на дитину. Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/komitet-vru-pidtrimav-zakonoproekti-shchodo-socialnogo-

zahistu-ditey.html   

35. Лавренюк С. Випробування Держбюджетом на 2021 рік  

[Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // Голос України. – 2020. – 

7  жовт. (№ 185). – Електрон. дані. Проаналізовано основні положення 

поданого на розгляд Верховної Ради України (ВР України) проекту 

Державного бюджету України на 2021 рік, який Прем’єр-міністр Денис 

http://www.golos.com.ua/article/336871
https://yur-gazeta.com/golovna/komitet-vru-pidtrimav-zakonoproekti-shchodo-socialnogo-zahistu-ditey.html
https://yur-gazeta.com/golovna/komitet-vru-pidtrimav-zakonoproekti-shchodo-socialnogo-zahistu-ditey.html
https://yur-gazeta.com/golovna/komitet-vru-pidtrimav-zakonoproekti-shchodo-socialnogo-zahistu-ditey.html
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Шмигаль охарактеризував як бюджет можливостей та розвитку. В свою 

чергу голова Комітету ВР України з питань бюджету Юрій Арістов 

акцентував увагу на небезпеці неконтрольованого зростання державного 

боргу та застеріг, що відсутність в проекті Державного бюджету 

граничних обсягів гарантованого боргу та надання державних гарантій 

може призвести "до неконтрольованого зростання боргу" та "збільшення 

боргового навантаження на державний бюджет в наступних роках".    

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336731  

36. Освіта матиме рекордну фінансову підтримку // Урядовий 

кур’єр. — 2020. — 1 жовт. (№ 191). — С. 1-2.  Йдеться про засідання 

Кабінету Міністрів України (КМ України), на якому затверджено 

Державний стандарт базової середньої освіти, який набуде чинності з 

2022 року й стосуватиметься учнів, що навчаються за дванадцятирічною 

програмою. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував про 

співробітництво з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та позитивно 

оцінив схвалений урядовцями законопроект ”Про внесення змін до статті 

24 (1) Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності 

використання коштів державного фонду регіонального розвитку”. Глава 

уряду висловив сподівання, що цей документ дасть змогу підтримати всі 

громади, зокрема ті, що створяться після місцевих виборів і повноцінно 

функціонуватимуть із наступного року.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/osvita-matime-rekordnu-finansovu-pidtrimku/  

37. Охрименко О. Не зимнее и не летнее, а киевское: Рада 

рассмотрит закон об отмене в Украине перевода стрелок часов  

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

2020. – 9 окт. – Электрон. данные. Йдеться про підготовлений Першим 

заступником Голови  Верховної Ради України (ВР України) Русланом 

Стефанчуком законопроект про скасування ”зимового” та  ”літнього”  

часу  і запровадження  єдиного ”київського часу”. Парламентарій 

http://www.golos.com.ua/article/336731
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/osvita-matime-rekordnu-finansovu-pidtrimku/
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зазначив, що щорічний перехід на літній час шкодить здоров’ю, а також 

вказав, що відмовившись від ”зимового” і ”літнього” часу, Україна стане 

ближчою до Європи і віддалиться від держави-агресора Російської 

Федерації (РФ). Текст: https://ukraine.fakty.ua/357860-ne-zimnee-i-ne-letnee-

a-kievskoe-rada-rassmotrit-zakon-ob-otmene-v-ukraine-perevoda-strelok-chasov    

38. П’ять напрямів удосконалення пенсійної системи 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). – 

Електрон. дані. Йдеться про обговорення в Міністерстві соціальної 

політики основних напрямів розвитку пенсійної системи, за якими мають 

бути прийняті узгоджені рішення. Визначено п'ять основних напрямів:  

використання показника прожиткового мінімуму для визначення 

стандартів соціального захисту громадян; удосконалення пенсійного 

законодавства в солідарній пенсійній системі, зокрема встановлення дати 

щорічної індексації пенсій, її поширення на окремі категорії пенсіонерів, 

яким пенсія не індексується, встановлення особливостей пенсійного 

забезпечення батьків дітей з рідкісними захворюваннями тощо;  

запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для 

окремих категорій професій, яким пенсія призначається достроково; 

розвиток недержавного пенсійного забезпечення, підвищення захисту 

майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення; запровадження другого рівня системи пенсійного 

забезпечення. Міністр соціальної політики Марина Лазебна 

проінформувала про підготовлені Міністерством законопроекти з питань 

реформування пенсійної системи, зокрема акцентувала увагу на 

законопроекті № 2683 "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне 

забезпечення". Урядовець закликала парламент ухвалити його до кінця 

року з урахуванням пропозицій від Міністерства соціальної політики, які 

знизять корупційні ризики та ризики монополізації, підвищать захист 

пенсійних накопичень людей та забезпечать комплексний розвиток усіх 

https://ukraine.fakty.ua/357860-ne-zimnee-i-ne-letnee-a-kievskoe-rada-rassmotrit-zakon-ob-otmene-v-ukraine-perevoda-strelok-chasov
https://ukraine.fakty.ua/357860-ne-zimnee-i-ne-letnee-a-kievskoe-rada-rassmotrit-zakon-ob-otmene-v-ukraine-perevoda-strelok-chasov
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трьох рівнів пенсійної системи України.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336817   

39. Пошелюжная К. Виртуальный мир [Электронный ресурс] 

/ Кристина Пошелюжная // Юридическая практика. – 2020. – 6 окт. 

(№ 40/41). – Электрон. данные.  Йдеться про зареєстрований у Верховній 

Раді України (ВР України)  доопрацьований законопроект № 3637 про 

віртуальні активи, в якому запропоновано визначити головні принципи 

державної політики у сфері обігу віртуальних активів. Зазначено, що 

оновлений документ враховує пропозиції від центральних органів влади, 

регуляторів і учасників ринку, містить оновлений механізм забезпечення 

віртуальних активів і новації в частині визначення правового статусу 

віртуальних активів - тепер вони визначені як нематеріальне благо 

відповідно до Цивільного кодексу України. Текст: 

https://pravo.ua/articles/virtualnyj-mir/   

40. Прозорі й відкриті для діалогу з бізнесом [Електронні дані] 

// Голос України – 2020. – 10 жовт. (№ 188). – Електрон. дані.   Подано 

тези виступу керівника Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Єрмака 

в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House. Андрій 

Єрмак серед основних реформ, вже реалізованих в Україні, назвав земельну 

реформу, ухвалення банківського Закону та Закону про концесію, реформу 

ринку газу, легалізацію азартних ігор, демонополізацію виробництва 

спирту, проведення приватизації на відкритих аукціонах, дерегуляцію 

економіки. Також глава ОПУ наголосив, що велику увагу українська влада 

приділяє створенню сприятливого бізнес-клімату в країні та залученню 

іноземних інвесторів, для чого був розроблений і вже ухвалений Верховною 

Радою України (ВР України) у першому читанні законопроект про 

"інвестиційних нянь".  Текст:  http://www.golos.com.ua/article/336923  

41. Раді пропонують механізм оподаткування соцмереж та 

інших е-послуг, що надаються нерезидентами [Електронний ресурс] 

http://www.golos.com.ua/article/336817
https://pravo.ua/articles/virtualnyj-mir/
http://www.golos.com.ua/article/336923
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// Юридична газета – 2020. – 6 жовт. – Електрон. дані.  Йдеться про 

зареєстрований у Верховній Раді України (ВР України) законопроект       

№ 4184 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді 

виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та 

удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість 

операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним 

особам". Запропоновано низку змін до законодавства: виключити норму, 

згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво 

та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 

20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок; чітко визначити, що 

для документів, які засвідчують факт постачання послуг складених в 

електронній формі, датою оформлення такого документа, вважається 

дата складення такого електронного документа; визначити перелік 

електронних послуг; звільнити від оподаткування податком на додану 

вартість постачання електронних послуг шляхом надання доступу до 

електронних освітніх (навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх 

послуг; включити нерезидентів до переліку осіб, які реєструються 

платниками податку на додану вартість тощо. Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-mehanizm-opodatkuvannya-socmerezh-ta-

inshih-eposlug-shcho-nadayutsya-nerezidentami.html    

42. Сміян Н. Зупинити афери на ринку нерухомості   

[Електронний ресурс] / Надія Сміян  // Голос України. – 2020. – 8 жовт. 

(№ 186). – Електрон. дані.  Наведено коментар народного депутата від 

фракції "Слуга народу", заступниці голови Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк 

щодо законопроекту, мета якого - створити механізми для прозорого та 

більш безпечного залучення коштів фізичних та юридичних осіб у 

https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-mehanizm-opodatkuvannya-socmerezh-ta-inshih-eposlug-shcho-nadayutsya-nerezidentami.html
https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-mehanizm-opodatkuvannya-socmerezh-ta-inshih-eposlug-shcho-nadayutsya-nerezidentami.html
https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-mehanizm-opodatkuvannya-socmerezh-ta-inshih-eposlug-shcho-nadayutsya-nerezidentami.html
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будівництво. Зазначено, що учасники міжвідомчої групи, яка покликана 

займатися питаннями добудови житлових комплексів та захистом 

інвесторів, постраждалих від афер на житловому ринку, звернулися до 

громадськості із закликом узяти участь в обговоренні законопроекту для 

того, "щоб у майбутньому захистити всіх інвесторів, які вкладають свої 

кошти в будівництво житла".                       Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336800   

43. Сміян Н. Нам потрібні експерти з радіаційного захисту 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2020. – 9 жовт. 

(№ 187). – Електрон. дані.   Йдеться про поданий на розгляд Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг урядовий проект змін до Закону про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо визнання компетентності 

експерта з радіаційного захисту. В документі надано чітке визначення 

вимог до експерта з радіаційного захисту, яким може стати "фізична 

особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня у 

відповідній галузі знань, досвід роботи не менше п’яти років у сфері 

використання ядерної енергії та радіаційної безпеки і відповідає 

кваліфікаційним характеристикам та вимогам до обсягу знань та 

практичних навичок за напрямком компетенції". Наведено висновки 

Головного науково-експертного управління ВР України до законопроекту, 

де зокрема вказано, що запровадження в Україні діяльності експертів 

передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом (ЄС) та Європейським співтовариством з атомної 

енергії.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336863  

44. Сміян Н.  Цифровізація зробить корупцію нетиповим 

явищем [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. — 2020. 

— 6 жовт. (№ 184). — Електрон. дані.   Подано тези виступу 

Президента України Володимира Зеленського на ”Дія Саміті”, під час 

http://www.golos.com.ua/article/336800
http://www.golos.com.ua/article/336863
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якого Міністерство цифрової трансформації презентувало свій перший 

звіт про результати роботи. Володимир Зеленський окреслив здобутки на 

шляху реалізації ініціативи щодо створення ”Держави у смартфоні” та 

зазначив, що ”протягом року ми стали четвертою країною в Європі, яка 

має цифрові водійські права, та першою країною в світі, що має цифровий 

паспорт, за допомогою якого можна подорожувати та відкривати 

банківський рахунок просто онлайн”.  Президент України закликав 

парламент ухвалити якомога швидше законопроект щодо додатку ”Дія-

Сіті”, який дає можливість створити ”спеціальну юридичну та 

економічну зону для креативної економіки”.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336667   

45. У Раді зареєстровано законопроект щодо протидії 

інформаційній війні [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2020. 

– 6 жовт. - Електрон. дані. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді 

України (ВР України) законопроект № 4188 "Про внесення змін до Закону 

України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній 

війні", яким пропонується заборонити вислови,  що  містять заперечення 

факту воєнної агресії Російської Федерації (РФ) та окупації нею частини 

території України. Також запропоновано зобов’язати Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення у разі повторного 

допущення порушення звертатися до суду з позовом про анулювання 

ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-

zareestrovano-zakonoproekt-shchodo-protidiyi-informaciyniy-viyni.html   

46. Ухвалити рішення стосовно екологічної безпеки 

[Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 3 жовт. (№ 183). — 

Електрон. дані.  Йдеться про робочу поїздку Президента України 

Володимира Зеленського на Рівненщину, в межах якої він узяв участь в 

нараді щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу. 

http://www.golos.com.ua/article/336667
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-zareestrovano-zakonoproekt-shchodo-protidiyi-informaciyniy-viyni.html
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-zareestrovano-zakonoproekt-shchodo-protidiyi-informaciyniy-viyni.html
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Глава держави відзначив, що ”проблеми водних екосистем характерні для 

всієї України і для Рівненщини також”, та наголосив, що ”водночас водні 

ресурси – це одне з природних багатств України”, які на сьогодні є 

”найголовнішим світовим дефіцитом”. Президент України закликав Раду 

національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалити рішення щодо екологічної 

безпеки України, ”одним із питань якої є посилення гарантованого 

Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень 

та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних 

обсягах”. Президент України повідомив, що у проекті Державного 

бюджету на 2021 рік передбачено фінансування для впровадження 

системи страхування та розширення програм зрошення в Україні, 

насамперед в південних регіонах. В свою чергу голова Державного 

агентства водних ресурсів Валентин Шліхта проінформував про вже 

підготовлений законопроект про організації водокористувачів (ОВК) та 

висловив думку, що його необхідно ухвалити на поточній сесії Верховної 

Ради України (ВР України) для того, щоб він вступив в дію до наступного 

зрошувального сезону.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336586   

Див. також: 1, 2, 4, 10, 20, 21, 49, 56-62, 79 

 

Парламентські комітети та фракції 

47. Бабак С. Шановні освітяни! [Електронний ресурс] / Сергій 

Бабак // Голос України. — 2020. — 3 жовт. (№ 183). — Електрон. дані.   

Подано привітання голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) 

з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака з Днем працівників 

освіти. Парламентарій висловив щиру подяку всім освітянам, які 

допомагають ”підростаючому поколінню пізнавати навколишній світ, 

здобувати необхідні знання, набувати моральних і духовних цінностей, 

долати всі труднощі на шляху до мрій”. Сергій Бабак наголосив, що в 

http://www.golos.com.ua/article/336586
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надскладний для України час, в умовах військової агресії та пандемії 

робота вчителя ”набуває виняткової важливості”, та висловив 

переконання, що ”пріоритетом державної політики повинно стати 

підвищення статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників у 

суспільстві, підвищення заробітної плати, створення безпечних умов як 

для педагога, так і для учня”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336607  

48. Бабенко М. Закатали в асфальт / Мария Бабенко // Фокус. – 

2020. – № 29 (2 окт.). — С. 38-41.  Наведено коментарі голови Рахункової 

Палати Валерія Пацкана щодо ситуації навколо розгляду на засіданні 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) питання про розподіл 

коштів Фонду боротьби з COVID-19.  Зокрема, надано інформацію про 

кошти, виділені на доплати військовослужбовцям і поліцейським та на 

ремонт доріг.  

49. Видатки на розвиток спорту і молодіжне житлове 

будівництво — вкрай необхідне вкладення [Електронний ресурс] 

//  Голос України. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). – Електрон. дані.   Йдеться 

про засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

молоді і спорту, на якому схвалено пропозиції до законопроекту про 

Державний бюджет України на 2021 рік. Зокрема, голова Комітету 

Андрій Кожем’якін наголосив, що належне фінансування фізичної 

культури і спорту, молодіжної політики, зокрема молодіжного 

житлового будівництва, є вкрай необхідною інвестицією в майбутнє 

України. Члени Комітету зауважили, що відновлення пільгового 

кредитування молоді на будівництво житла приведе до покращання 

соціального становища молоді і молодих родин, насамперед сімей 

учасників АТО, до підтримки будівельної галузі, а таким чином і до 

створення нових робочих місць та додаткових надходжень до бюджету.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336860   

http://www.golos.com.ua/article/336607
http://www.golos.com.ua/article/336860
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50. Вимагають більше протидіяти поширенню коронавірусу 

[Електронні дані] // Голос України – 2020. – 10 жовт. (№ 188). – 

Електрон. дані.   Йдеться про заяву парламентської фракції "Голос" з 

вимогою скликати позачергове засідання Верховної Ради України (ВР 

України) для вирішення питань протидії поширенню коронавірусу.  

Зокрема, народні депутати з фракції "Голос" вимагають звільнення 

міністра охорони здоров’я Максима Степанова і призначення 

антикризового управлінця в цій сфері, а також пропонують надати 

першочергове фінансування з державного бюджету на збільшення 

потужностей державних лабораторій, які проводять тести на COVID-

19, та на устаткування лікарень для хворих і розгортання додаткових 

ліжок. "Українці мають отримати справжній захист уже зараз. Сьогодні 

для цього є все, потрібні лише кілька відповідальних рішень", — зазначила 

народний депутат, лідер партії "Голос" Кіра Рудик.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336916   

51. Вітер О. Фокін повинен піти з ТКГ: резонанс на заяви 

першого заступника глави української делегації в ТКГ Вітольда 

Фокіна [Електронний ресурс] / Ольга Вітер // Голос України. — 2020. 

— 1 жовт. (№ 181). — Електрон. дані.   Йдеться про засідання Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування, на якому заслухано першого заступника глави української 

делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольда Фокіна в 

зв’язку з його заявами щодо ситуації на Донбасі, які викликали негативну 

реакцію в суспільстві. Наведено коментарі представників Офісу 

Президента України (ОПУ), членів ТКГ, народних депутатів та 

представників політичних сил. Зокрема, заступник голови фракції ”Слуга 

народу” Євгенія Кравчук зазначила, що заяви Вітольда Фокіна – це ”його 

приватна думка”, а ”офіційна позиція держави не змінилася: Росія – 

http://www.golos.com.ua/article/336916
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агресор, який розпочав цю війну, захопивши Крим, а потім і частину 

Донбасу”. У свою чергу народний депутат Ірина Геращенко повідомила, 

що фракція ”Європейська солідарність” вважає за необхідне негайно 

відкрити кримінальне виробництво за фактом державної зради стосовно 

Вітольда Фокіна, а глава ОПУ Андрій Єрмак у пості на своїй сторінці у 

Фейсбуці нагадав про офіційну позицію України: ”Так, у нас іде війна, в 

якій Росія – сторона конфлікту, а не спостерігача”. В опублікованій на 

Офіційному сайті Президента України заяві також стверджується, що 

офіційна позиція України повністю збігається з об’єктивною реальністю 

й політичною правдою: з російського вторгнення розпочалася тимчасова 

окупація Автономної Республіки Крим (АР Крим), міста Севастополя й 

окремих районів Донецької та Луганської областей України. За 

результатами засідання профільного парламентського Комітету деякі 

народні депутати вирішили звернутися до Президента України з 

рекомендацією ”засудити висловлювання” Вітольда Фокіна і звільнити 

його з посади першого заступника глави української делегації в ТКГ.   

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336475   

52. Вітер О. Фокін, який дивує, дипломатична перестрілка й 

спікер ТКГ [Електронний ресурс] / Ольга Вітер // Голос України. — 

2020. — 3 жовт. (№ 183). — Електрон. дані.  Йдеться про ситуацію 

навколо Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо мирного 

врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, Комітет Верховної Ради 

України (ВР України) з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликав на 

своє засідання першого заступника голови української делегації в ТКГ 

Вітольда Фокіна в зв’язку з його неоднозначними заявами про амністію, 

особливий статус Донбасу та можливість проведення виборів на 

окупованій території. На засіданні Вітольд Фокін заявив, що немає 

жодного підтвердження, що на Сході України триває війна між Росією й 

http://www.golos.com.ua/article/336475
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Україною, а насправді, на його думку, проти Збройних сил України (ЗСУ) 

воюють бойовики й найманці з 30 країн. За результатами засідання 

профільного парламентського Комітету низка депутатів звернулися до 

Президента України з рекомендацією ”засудити висловлювання” і 

звільнити першого заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда 

Фокіна. Також на засіданні заступник голови фракції ”Слуга народу” 

Євгенія Кравчук повідомила про своє входження до складу депутатської 

групи ”Шлях додому”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/336599   

53. Власенко В.  Системні реформи не зупинятимуться 

/ Вікторія Власенко  // Урядовий кур'єр. – 2020. – 8 жовт. (№ 196). –       

С. 2.  Йдеться про черговий 22-ий саміт з Європейським Союзом (ЄС) у 

Брюсселі за участі Президента України Володимира Зеленського.  

Обговорено перебіг імплементації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, хід реформ в Україні, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також 

акцентовано увагу на питаннях судової реформи та боротьби з 

корупцією. Зазначено, що напередодні саміту троє депутатів 

Європарламенту Віола фон Крамон, Міхаель Галер та Раса Юкневічене 

опублікували лист-звернення до лідера парламентської фракції "Слуга 

народу" Давида Арахамії, в якому висловили застереження політикам і 

олігархам, які гальмують реформи в Україні. У листі євродепутати 

наголосили на проблемах, які виникли останнім часом у боротьбі з 

корупцією, і зауважили, що це загрожує Україні втратою 

макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sistemni-reformi-u-nas-ne-zupinyatimutsya/   

54. Капсамун І. "Зірка" згасла / Іван Капсамун [Електронний 

ресурс] // День. — 2020. — 1 жовт. (№ 185). — Електрон. дані. Йдеться 

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

організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування 

рекомендувати звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника 

http://www.golos.com.ua/article/336599
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sistemni-reformi-u-nas-ne-zupinyatimutsya/
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глави української делегації в Тристоронній контактній  групі (ТКГ) в 

Мінську в зв’язку з його заявами щодо ситуації на Донбасі, які викликали 

негативну реакцію в суспільстві.   Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zirka-zgasla 

55. Квітка Г. Ветеринарам-бюджетникам обіцяють підвищити 

зарплату [Електронний ресурс] / Галина Квітка // Голос України. — 

2020. — 6 жовт. (№ 184). — Електрон. дані.   Йдеться про затверджені 

Комітетом Верховної Ради України (ВР України) з питань аграрної та 

земельної політики пропозиції до проекту Державного бюджету України 

на 2021 рік, серед яких – необхідність збільшення видатків на оплату 

праці, зокрема для фахівців ветеринарної медицини. Народні депутати 

вказали на значне скорочення останнім часом чисельності працівників 

галузі, внаслідок чого ускладнюється здійснення державного контролю за 

епізоотичною ситуацією та фітосанітарним станом в Україні, а це, в 

свою чергу, ставить під загрозу можливості держави забезпечити 

збереження, а також розширення зовнішніх ринків для української 

аграрної продукції. В зв’язку з цим парламентарії звернулися до Комітету 

ВР України з питань бюджету з проханням під час  доопрацювання 

проекту Державного бюджету підвищити на 2021 рік обсяги відповідних 

бюджетних призначень.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336670 

56. Лавренюк С. ”Теплі” кредити та підтримка 

вуглевидобування [Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // Голос 

України. — 2020. — 2 жовт. (№ 182). — Електрон. дані.   Йдеться про 

проведене в режимі відеоконференції засідання Комітету Верховної Ради 

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

послуг, під час якого т. в. о. міністра енергетики Ольга Буславець 

презентувала народним депутатам бюджетні пропозиції Міністерства 

щодо енергоефективності, підтримки вугільної галузі, врегулювання 

ситуації із відновлювальними джерелами енергії та розбудови онлайн-

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zirka-zgasla
http://www.golos.com.ua/article/336670


 
 
 

33 
 

платформи, яка забезпечить прозорість діяльності видобувних галузей. 

Після обговорення члени Комітету підтримали пропозиції Міністерства 

енергетики до проекту Державного бюджету на 2021 рік із деякими 

уточненнями. Комітет також рекомендував ухвалити в другому читанні 

та в цілому законопроект № 2553 про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо запровадження на ринку природного 

газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії), який 

спрямовано на гармонізацію українського законодавства із європейським.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336547   

57. Підтримали боротьбу з "бетонним тероризмом"  

[Електронний ресурс]  // Голос України. – 2020. – 8 жовт. (№ 186). – 

Електрон. дані. Йдеться про проведене у форматі відеоконференції 

засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

правоохоронної діяльності. Розглянуто та рекомендовано ухвалити у 

другому читанні законопроект № 3915 "Про внесення зміни до статті 183 

Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, 

суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні",  яким 

передбачено, що слідчий суддя та суд при постановленні ухвали про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має 

право не визначити розмір застави у кримінальних провадженнях щодо 

злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального 

кодексу, що регулює відповідальність особи за незаконний збут 

наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів. За словами 

голови підкомітету з питань кримінального процесуального 

законодавства та оперативно-розшукової діяльності Юлії Яцик, 

прийняття законопроекту дозволить правоохоронним органам 

ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території 

країни наркотичних засобів та психотропних речовин. Також 

рекомендовано парламенту взяти за основу законопроект № 3805 "Про 

http://www.golos.com.ua/article/336547
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внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 

порушення порядку видалення зелених насаджень" авторства народного 

депутата Олександра Горенюка. Парламентарій пояснив необхідність 

ухвалення цього законопроекту існуванням такої проблеми, як "бетонний 

тероризм", коли в містах недобросовісні забудовники знищують велику 

кількість зелених насаджень і не несуть за це адекватної 

відповідальності. Олександр Горенюк зауважив, що законодавством 

встановлена відповідальність за вирубку лісів та знищення зелених 

насаджень переважно за межами населених пунктів, "а от згаданий 

законопроект спрямований на збільшення санкцій та поширення їх і на 

населені пункти, в першу чергу на міста".  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336798  

58. Пропонують заборонити дискримінаційну рекламу 

[Електронні дані] // Голос України - 2020. - 10 жовт. (№ 188). – 

Електрон. дані.  Йдеться про проведене під головуванням народного 

депутата Павла Сушка засідання підкомітету у сфері кінематографу та 

реклами Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

гуманітарної та інформаційної політики, на якому обговорено 

законопроект № 3427 про внесення змін до Закону України "Про рекламу" 

(щодо протидії дискримінації за ознакою статі) авторства народного 

депутата Марини Бардіної. Законопроектом пропонується: визначити 

поняття "дискримінаційна реклама" й "дискримінаційна за статевою 

ознакою реклама"; заборонити використання в рекламі дискримінаційних 

тверджень і зображень; збільшити розмір штрафів за порушення у сфері 

реклами, особливо в разі повторного порушення та ненадання або 

несвоєчасного надання інформації уповноваженим органам; запровадити 

публічне спростування дискримінаційної реклами. Зазначено, що ухвалення 

законопроекту сприятиме протидії дискримінації за ознакою статі у 

http://www.golos.com.ua/article/336798
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сфері реклами та формуванню гендерно-чутливого інформаційного 

простору, культури толерантності, а також нетерпимості до будь-яких 

форм насильства серед широких верств населення. Крім того, 

законопроект посилить захист прав споживачів реклами, а також 

сприятиме встановленню правового порядку у сфері реклами. За 

результатами обговорення вирішено відправити законопроект на 

доопрацювання.  Текст:  http://www.golos.com.ua/article/336927   

59. Смілянська А. Не "сіра зона", а територія розвитку 

[Електронні дані]  / Анна Смілянська // Голос України – 2020. –  

10 жовт. (№ 188). – Електрон. дані.   Йдеться про презентацію в Києві 

громадської ініціативи "На лінії зіткнення", створеної за підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Зазначено, що "На 

лінії зіткнення" - це неформальна коаліція прифронтових громад, що 

об’єднала представників громадськості, бізнесу та влади для обговорення 

місцевих проблем та пошуку шляхів їх вирішення. Керівник проекту "На 

лінії зіткнення" Андрій Грудкін зауважив, що "дванадцять громад - 

учасниць проекту - Торецьк, Щастя, Попасна та інші - готові до реальних 

дій", та відзначив, що "місцевим мешканцям потрібна не гуманітарна 

допомога, а кращі умови для життя та зрозуміліші принципи розподілу 

бюджетних коштів". Наведено коментар голови Комітету Верховної 

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

реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитра Лубінця, який 

окреслив деякі проблеми, пов'язані з реалізацією Закону про 

децентралізацію, а також повідомив, що у ВР України вже ухвалені в 

першому читанні зміни до Закону про військово-цивільні адміністрації 

(ВЦА). Парламентарій також проінформував, що ВР України звернулася 

до уряду з проханням виділити окреме фінансування на водозабезпечення 

Донецької області та ухвалила відповідну постанову.  Дмитро Лубінець 

акцентував увагу на питаннях протидії інформаційній агресії, захисту 

http://www.golos.com.ua/article/336927
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медійного простору та поширення на ньому українського контекту та 

назвав це одним із найважливіших завдань влади на сучасному етапі. В 

свою чергу перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Ростислав Замлинський запевнив, що у відомстві  

добре обізнані з проблемами, та проінформував, що наразі триває 

підготовка стратегічної програми з реінтеграції Донбасу, розрахованої на 

25 років.  Текст:  http://www.golos.com.ua/article/336894  

60. Сміян Н. Виборці з ознаками ГРВІ теж можуть 

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

2020. – 7 жовт. (№ 185). – Електрон. дані. Йдеться про круглий стіл 

"Місцеві вибори 2020 і COVID-19", організований Українським кризовим 

медіацентром у межах Програми USAID DOBRE. Голова підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Віталій Безгін вказав на проблеми проведення місцевих виборів в умовах 

коронавірусу та пожалкував, що у зв'язку зі змінами календарного плану 

законотворчої роботи не вдалося проголосувати за законопроект № 4117  

щодо правил проведення виборів в умовах дії карантину. Також 

парламентарій зауважив, що не згодний з урядовою постановою, яка 

покладає витрати на проведення цьогорічних виборів на органи місцевого 

самоврядування, та закликав "спільними зусиллями асоціацій та народних 

депутатів знайти компроміс з урядом і все ж домогтися більш 

збалансованого рішення". Член Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій 

Гевко окреслив основні проблеми виборчої кампанії до місцевих органів 

влади, а заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко 

проінформував про правила голосування 25 жовтня в умовах пандемії 

коронавірусної  інфекції.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/336742   

http://www.golos.com.ua/article/336894
http://www.golos.com.ua/article/336742
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61. Сміян Н. Розроблено стратегію боротьби з корупцією 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. — 2020. — 

3 жовт. (№ 183). — Електрон. дані.   Йдеться про засідання Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань антикорупційної політики, 

учасники якого обговорили та підтримали урядовий законопроект № 4135 

про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки. 

Зазначено, що в основу розробленої Антикорупційної стратегії покладено 

п’ять принципів: оптимізація функцій держави та усунення їх 

дублювання; цифровізація та відкриття даних; створення законних 

альтернатив для наявних корупційних практик; забезпечення 

нетерпимості до корупції як серед посадовців, так і серед звичайних 

громадян; забезпечення невідворотності покарання корупціонерів. 

Наведено коментар голови Національного агентства з питань запобігання 

корупції (НАЗК) Олександра Новікова, який висловив переконання, що 

перші результати від впровадження Стратегії громадяни відчують вже 

найближчим часом, а реалізація Стратегії мінімізує корупцію та суттєво 

підвищить темпи соціально-економічного зростання України.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336597   

62. Створять єдину інформаційну систему соціальної сфери 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). – 

Електрон. дані. Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради України 

(ВР України) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, під 

час якого віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації 

Михайло Федоров проінформував про діяльність Міністерства та 

окреслив його основні цілі - відцифрувати всі державні послуги за три 

роки; покрити 95 % території України фіксованим мобільним 

Інтернетом; навчити шість мільйонів людей базової цифрової 

грамотності; збільшити в економіці частку ІТ-індустрії до 10 %. Також 

урядовець акцентував увагу на єдиній інформаційній системі соціальної 

http://www.golos.com.ua/article/336597
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сфери (ЄІССС), створення якої передбачається на технологічній базі 

діючих інформаційних систем і реєстрів соціальної сфери, зокрема, 

Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду (РЗО), у якому міститься 

інформація практично про все доросле населення, трудову діяльність та 

соціальні права. За словами міністра, результатами цифрової 

трансформації соціальної сфери стане зручний та доступний соціальний 

сервіс для громадян, подолання корупції у соціальній сфері, прозорий 

розподіл та контроль соціальних видатків держави та їхня оптимізація. 

Михайло Федоров розповів про розвиток цифрової освіти в країні та 

зазначив, що "право на безоплатну цифрову освіту - це базове право 

кожного українця, бо без цього у XXI столітті неможливо конкурувати".  

Міністр повідомив,  що у листопаді до ВР України буде подано 

законопроект про "Дія-Сіті", яким пропонується надати найкращі 

можливості для розвитку ІТ-індустрії,  та нагадав, що у Державному 

бюджеті на 2021 рік закладено 2,1 млрд гривень на розвиток усіх проектів 

цифровізації. Також народні депутати на засіданні розглянули питання 

щодо створення при Комітеті робочої групи стосовно надання 

психіатричної допомоги в контексті посттравматичного синдрому для 

ветеранів, яку очолить народний депутат Тетяна Циба. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336859   

63. Чижевський Б. Возвеличений учитель – успішна держава 

[Електронний ресурс] / Борис Чижевський // Голос України. — 2020. — 

3 жовт. (№ 183). — Електрон. дані.   У статті керівника секретаріату 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань освіти, науки та 

інновацій Бориса Чижевського йдеться про проблеми розвитку освіти. 

Висвітлено історію науково-педагогічної думки в Україні та наголошено 

на визначальній ролі вчителя в суспільному житті на сучасному етапі 

державотворення. Акцентовано увагу на необхідності ”позитивного 

політичного, законодавчого, правового рішення щодо подальшого 

http://www.golos.com.ua/article/336859
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розвитку сфери науки і освіти та реального, фактичного духовного, 

фінансового, соціального утвердження статусу Науковця, Учителя, 

професійна діяльність яких є запорукою справедливого демократичного 

ладу, добробуту, достатку, культури, компетентності, майстерності, 

стабільності, взаєморозуміння, Миру та зростання”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336614   

Див. також : 1, 4, 7, 10, 23, 27, 30, 34, 35, 42, 43, 64-66, 68, 70, 71, 73-76, 79, 

80, 82 

 

Народні депутати України 

64. Алексеева И. Стало известно, кто заменит Вакарчука в 

Раде  [Электронный ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua : [веб-сайт]. 

– 2020. – 8 окт. – Электрон. данные.  Наведено біографічні дані ветерана 

АТО, захисника Донецького аеропорту (позивний ”Богема”), 20-го номера 

у виборчому списку партії ”Голос” Андрія Шараскіна, який має стати 

народним депутатом замість колишнього лідера партії Святослава 

Вакарчука, який склав депутатський мандат. Текст: 

https://fakty.ua/357789-stalo-izvestno-kto-zamenit-vakarchuka-v-rade   

65. Бала В. Визит Медведчука в Москву связан с местными 

выборами, Путин подыгрывает куму, — Виталий Бала [Электронный 

ресурс] / Виталий Бала; беседу вел Михаил Сергушев // Fakty.ua : [веб-

сайт]. – 2020. – 8 окт. – Электрон. данные.  Подано матеріали бесіди з 

директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм Балою, який 

зокрема, прокоментував візит народного депутата України, одного із 

лідерів ”Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука до 

Москви та його зустріч з Президентом Російської Федерації (РФ) 

Володимиром Путіним. Зокрема, експерт висловив думку щодо можливих 

юридичних наслідків цього візиту для Віктора Медведчука, який вже 

http://www.golos.com.ua/article/336614
https://fakty.ua/357789-stalo-izvestno-kto-zamenit-vakarchuka-v-rade
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неодноразово відвідував країну-агресора та зустрічався з її керівництвом. 

Текст: https://ukraine.fakty.ua/357779-vizit-medvedchuka-v-moskvu-svyazan-

s-mestnymi-vyborami-putin-podygryvaet-kumu---vitalij-bala  

66. Без доріг туризм не розвинути [Електронний ресурс] 

// Голос України. – 2020. – 9 жовт. (№ 187). – Електрон. дані. Йдеться 

про звернення народного депутата України від фракції "Батьківщина" 

Івана Крулька до голови "Укравтодору" Олександра Кубракова з 

пропозицією щодо відновлення автомобільної дороги Т-07-37 на території 

Закарпатської області та включення її до переліку об’єктів будівництва 

на 2021 рік. Наведено коментар Вишківського селищного голови Ярослава 

Гайовича, який зазначив, що населені пункти Шаян та Велятино є 

туристичними об’єктами, відомими мінеральними та термальними 

водами, однак відсутність належної дорожньої інфраструктури 

негативно позначається на економічному розвитку регіону та 

перспективі розбудови туристичного бізнесу Вишківської об’єднаної 

територіальної громади (ОТГ).  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336868   

67. Гал И. Балух пришел в себя  [Электронный ресурс] / Ирина 

Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 5 окт. – Электрон. данные. 

Наведено коментар у соціальних мережах народного депутата України 

Ірини Геращенко щодо стану здоров’я колишнього політв'язня Володимира 

Балуха, який потрапив у важкому стані в одну з київських лікарень після 

побиття невідомими особами в Гідропарку в Києві.  Текст: 

https://society.fakty.ua/357515-baluh-prishel-v-sebya   

68. Гал И. Балух пришел в себя, но ничего не помнит, — 

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

2020. – 9 окт. – Электрон. данные.  Наведено коментар народного 

депутата України від фракції ”Європейська солідарність”  Ірини 

Геращенко  щодо стану здоров’я колишнього політв'язня Володимира 

https://ukraine.fakty.ua/357779-vizit-medvedchuka-v-moskvu-svyazan-s-mestnymi-vyborami-putin-podygryvaet-kumu---vitalij-bala
https://ukraine.fakty.ua/357779-vizit-medvedchuka-v-moskvu-svyazan-s-mestnymi-vyborami-putin-podygryvaet-kumu---vitalij-bala
http://www.golos.com.ua/article/336868
https://society.fakty.ua/357515-baluh-prishel-v-sebya
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Балуха, який після побиття в київському Гідропарку був прооперований і 

знаходився в комі. Текст: https://ukraine.fakty.ua/357856-baluh-prishel-v-

sebya-no-nichego-ne-pomnit---geracshenko  

69. Готуємося звільнити захоплені території [Електронний 

ресурс] // Голос України. — 2020. — 6 жовт.  (№ 184). — Електрон. дані.  

Йдеться про проведений в Міністерстві закордонних справ України (МЗС 

України) онлайн-брифінг щодо політичних переслідувань лідерів Меджлісу 

кримськотатарського народу. Заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова зазначила, що завдання української влади – 

реагувати на злочини окупаційної влади та сформувати ”Кримську 

платформу” на підтримку України. Посадовець нагадала, що в 

окупованому Криму поновлені кримінальні провадження проти лідерів 

кримськотатарського народу, зокрема, проти народного депутата 

України Мустафи Джемілєва, голови Меджлісу кримськотатарського 

народу Рефата Чубарова, генерального директора телеканалу ATR та 

віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова. 

Народний депутат Мустафа Джемілєв звернув увагу, що він навіть не 

має можливості відвідувати судові засідання, оскільки йому заборонений 

в’їзд на територію анексованого півострова. Парламентарій також 

наголосив, що російська влада уникає обговорення у будь-яких 

дипломатичних форматах питання окупованого Криму і ув’язнених за 

проукраїнську позицію кримських татар. Зазначено, що дії Російської 

Федерації (РФ), спрямовані на дискредитацію українських патріотів, 

свідчать про наміри і надалі переслідувати всіх, хто в будь-якій формі 

протистоїть російській агресії та бореться за відновлення 

територіальної цілісності України, включно з Кримом.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336666    

70. 20 жовтня парламентарії можуть розглянути не лише 

проект бюджету [Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 

https://ukraine.fakty.ua/357856-baluh-prishel-v-sebya-no-nichego-ne-pomnit---geracshenko
https://ukraine.fakty.ua/357856-baluh-prishel-v-sebya-no-nichego-ne-pomnit---geracshenko
http://www.golos.com.ua/article/336666
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9 жовт. (№ 187). – Електрон. дані. Йдеться про заяву народного 

депутата України Олексія Гончаренка, який повідомив,  що фракція 

"Європейська солідарність" під час пленарного засідання Верховної Ради 

України (ВР України) 20 жовтня  наполягатиме на створенні тимчасової 

слідчої комісії (ТСК) щодо зриву української спецоперації із затримання 

бойовиків "Вагнера" у Білорусі. Зазначено, що Комітет з питань 

Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР України  

підтримав проект Постанови щодо створення такої ТСК, а народний 

депутат Роман Костенко закликав парламент перестати ігнорувати 

справу "вагнерівців" та наголосив, що "тимчасова слідча комісія - 

ефективний спосіб" з'ясувати нарешті, чи дійсно була державна зрада.  

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/336861   

71. Добров В. Дубинский назвал "кричущим" проявлением 

коррупции министра инфраструктуры Криклия  [Электронный 

ресурс] / Владимир Добров // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 2 окт. – 

Электрон. данные. Наведено коментарі народного депутата від фракції 

"Слуга народу" Олександра Дубінського в ефірі телеканалу "Наш" щодо 

діяльності міністра інфраструктури Владислава Криклія. Парламентарій 

висловив низку критичних зауважень на адресу урядовця та звинуватив 

його в корупційних діях. Текст: https://fakty.ua/357282-dubinskij-nazval-

krichucshim-proyavleniem-korrupcii-ministra-infrastruktury-krikliya   

72. Добров В. ”Слуга народа”, ”Удар” и ”Батьківщина” 

договариваются о большинстве в новом Киевсовете, — Лерос  

[Электронный ресурс] / Владимир Добров // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 

2020. – 8 окт. – Электрон. данные. Наведено заяву народного депутата 

України Гео Лероса про те, що нібито після місцевих виборів 25 жовтня у 

Київраді може бути сформована більшість у складі партій ”Удар”, 

”Слуга народу” та ”Батьківщина”. Парламентарій висловив думку, що 

така коаліція в Київраді не може бути сформована ”без повної 

http://www.golos.com.ua/article/336861
https://fakty.ua/357282-dubinskij-nazval-krichucshim-proyavleniem-korrupcii-ministra-infrastruktury-krikliya
https://fakty.ua/357282-dubinskij-nazval-krichucshim-proyavleniem-korrupcii-ministra-infrastruktury-krikliya
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підтримки” Президента  України Володимира Зеленського та Офісу 

Президента України (ОПУ). Текст: https://fakty.ua/357751-sluga-naroda-

udar-i-batkivcshina-dogovarivayutsya-o-bolshinstve-v-novom-kievsovete---

leros    

73. Добров В. ЦПК написал Венедиктовой о коррупции 

нардепа Дубинского [Электронный ресурс] / Владимир Добров // Fakty.ua 

: [веб-сайт]. – 2020. – 8 окт. – Электрон. данные. Йдеться про звернення 

Центру протидії корупції (ЦПК) до Генерального прокурора Ірини 

Венедиктової із заявою про скоєння злочину народним депутатом України 

від партії ”Слуга народу” Олександром Дубінським. Автори  звернення 

повідомляють про можливе недостовірне декларування парламентарієм 

своїх доходів, легалізацію ним злочинних грошей та ухилення від сплати 

податків. Текст: https://fakty.ua/357780-cpk-napisal-venediktovoj-o-korrupcii-

nardepa-dubinskogo    

74. Дронова А. "Батьківщина" наберет больше своего базового 

электората в Киеве, — эксперт  [Электронный ресурс] / Алина Дронова 

// Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 6 окт. – Электрон. данные. Наведено 

коментар політичного експерта Петра Олещука щодо перспектив участі 

народного депутата України від фракції "Батьківщина" Олексія 

Кучеренка у виборах Київського міського голови. Експерт зауважив, що 

Олексій Кучеренко "є досить досвідченим і серйозним політичним діячем 

із солідним управлінським досвідом як на посаді міністра ЖКГ, так і на 

чолі однієї з обласних адміністрацій сучасної України". Текст: 

https://fakty.ua/357614-batkivcshina-naberet-bolshe-svoego-bazovogo-

elektorata-v-kieve---ekspert   

75. Дронова А. Первым шагом ”Батьківщини” будет старт 

программы капремонта устаревшего жилья в Киеве  [Электронный 

ресурс] / Алина Дронова // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 8 окт. – 

Электрон. данные.  Йдеться про брифінг народного депутата України, 

https://fakty.ua/357751-sluga-naroda-udar-i-batkivcshina-dogovarivayutsya-o-bolshinstve-v-novom-kievsovete---leros
https://fakty.ua/357751-sluga-naroda-udar-i-batkivcshina-dogovarivayutsya-o-bolshinstve-v-novom-kievsovete---leros
https://fakty.ua/357751-sluga-naroda-udar-i-batkivcshina-dogovarivayutsya-o-bolshinstve-v-novom-kievsovete---leros
https://fakty.ua/357780-cpk-napisal-venediktovoj-o-korrupcii-nardepa-dubinskogo
https://fakty.ua/357780-cpk-napisal-venediktovoj-o-korrupcii-nardepa-dubinskogo
https://fakty.ua/357614-batkivcshina-naberet-bolshe-svoego-bazovogo-elektorata-v-kieve---ekspert
https://fakty.ua/357614-batkivcshina-naberet-bolshe-svoego-bazovogo-elektorata-v-kieve---ekspert
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кандидата на посаду Київського міського від ВО ”Батьківщина” Олексія 

Кучеренка. Парламентарій розповів про плани діяльності на посаді 

міського голови, зокрема зазначив, що першим його кроком буде визнання 

боргу Київської міськдержадміністрації (КМДА) перед споживачами за 

зайві нарахування в платіжках на утримання прибудинкових територій. 

Олексій Кучеренка наголосив, що завдяки юридичному оформленню цього 

боргу та після судового процесу за позовом Спілки власників житла в 

КМДА буде сформовано ресурс, який дозволить розпочати 

повномасштабну програму модернізації та капітального ремонту 

застарілого житлового фонду на основі співфінансування.  Текст: 

https://fakty.ua/357791-pervym-shagom-batkivcshini-budet-start-programmy-

kapremonta-ustarevshego-zhilya-v-kieve   

76. Дронова А. Шлапак назвала ширмой коррупции 

наблюдательные советы коммунальных предприятий [Электронный 

ресурс] / Алина Дронова // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 9 окт. – Электрон. 

данные. Йдеться про брифінг у Відкритому штабі ВО «Батьківщина» 

8 жовтня кандидатки в депутати Київської міської ради Алли Шлапак та 

народного депутата, кандидата на посаду Київського міського голови 

Олексія Кучеренка. Зокрема, Алла Шлапак прокоментувала проблему 

запровадження програм енергоефективності в Києві та висловила думку 

щодо діяльності наглядових рад. Також Алла Шлапак повідомила, що 

команда ”Батьківщини” вже розробляє освітні програми для навчальних 

закладів з питань використання енергоресурсів. Текст: 

https://fakty.ua/357824-shlapak-nazvala-shirmoj-korrupcii-nablyudatelnye-

sovety-kommunalnyh-predpriyatij   

77. Кримське питання має повернутися до вищого політичного 

дискурсу // Урядовий кур'єр. – 2020. – 6 жовт. (№ 194). – С. 2. Йдеться 

про онлайн-брифінг щодо політичного переслідування лідерів Меджлісу 

кримськотатарського народу російською тимчасовою окупаційною 

https://fakty.ua/357791-pervym-shagom-batkivcshini-budet-start-programmy-kapremonta-ustarevshego-zhilya-v-kieve
https://fakty.ua/357791-pervym-shagom-batkivcshini-budet-start-programmy-kapremonta-ustarevshego-zhilya-v-kieve
https://fakty.ua/357824-shlapak-nazvala-shirmoj-korrupcii-nablyudatelnye-sovety-kommunalnyh-predpriyatij
https://fakty.ua/357824-shlapak-nazvala-shirmoj-korrupcii-nablyudatelnye-sovety-kommunalnyh-predpriyatij
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адміністрацією в Криму. Перша заступниця міністра закордонних справ 

України Еміне Джапарова проінформувала про основні напрями 

діяльності нещодавно створеної Кримської платформи, ключовим 

завданням якої буде "повернення Криму до порядку денного на найвищий 

політичний дискурс", що, зокрема,  неможливо здійснити без участі 

Меджлісу кримськотатарського народу і його лідерів. Адвокат Микола 

Полозов розповів про порушення прав людини в окупованому Криму та 

зауважив, що переслідування Росією лідерів кримських татар має на меті 

формування про них негативної думки у світової спільноти. Також 

адвокат прокоментував відновлення в Криму кримінальних проваджень 

щодо народного депутата Мустафи Джемілєва, голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Рефата Чубарова і віце-президента 

Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова,  та наголосив, 

що ці провадження  "мають стовідсоткове політичне підґрунтя та 

мотивацію" й "зумовлені бажанням російської влади придушити будь-який 

можливий опір російській окупації у Криму". Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krimske-pitannya-maye-povernutisya-do-

vishogo-poli/   

78. Луговая Ю. "У нас особые отношения с Азербайджаном": 

Зеленский отреагировал на скандальное заявление "слуги народа" 

[Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 

2 окт. – Электрон. данные.  Наведено коментарі  Президента України 

Володимира Зеленського під час поїздки до Чернівців щодо заяви народного 

депутата Людмили Марченко про можливість надання Україною 

допомоги Азербайджану. Володимир Зеленський порадив не звертати 

уваги на слова "окремих депутатів" та наголосив, що відносини України з 

Азербайджаном є серйозними і потужними, і базуються на взаємній 

підтримці суверенітету і територіальної цілісності.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krimske-pitannya-maye-povernutisya-do-vishogo-poli/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krimske-pitannya-maye-povernutisya-do-vishogo-poli/
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https://ukraine.fakty.ua/357313-u-nas-osobye-otnosheniya-s-azerbajdzhanom-

zelenskij-otreagiroval-na-skandalnoe-zayavlenie-slugi-naroda   

79. Поволяєв І. За посиденьки з ворогом - у тюрму / Іван 

Поволяєв // Україна молода. – 2020. – 9 - 10 жовт. (№ 97). – С. 4. 

Йдеться про реакцію в українському суспільстві на чергову зустріч 

народного депутата України, лідера "Опозиційної платформи - За 

життя" Віктора Медведчука з Президентом Російської Федерації (РФ) 

Володимиром Путіним у Кремлі 6 жовтня 2020 року. Зокрема, 

Представник Кабінету Міністрів України (КМ України) у Верховній Раді 

України (ВР України), народний депутат від фракції партії "Слуга 

народу" Василь Мокан розцінив цю зустріч як провокацію та запропонував 

ухвалити Закон про притягнення українських політиків до кримінальної 

відповідальності за будь-яку взаємодію з посадовцями РФ. Зазначено, що 

група народних депутатів зареєструвала у ВР України законопроект       

№ 4136, яким пропонується встановити заборону для деяких категорій 

осіб публічно заперечувати окремі міжнародні злочини, збройну агресію 

РФ та тимчасову окупацію частини території України, а також - 

обмежити їхню взаємодію з органами влади та посадовими особами РФ. 

Також надано інформацію про звернення Посольства Азербайджану в 

Україні до Голови ВР України Дмитра Разумкова в зв'язку із 

відеозверненням народного депутата від фракції "Опозиційна платформа 

- За життя" Іллі Киви, який конфлікт у Нагірному Карабасі назвав 

"війною між Туреччиною і Вірменією" та закликав православних християн 

"приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і 

мусульманського світу і надати допомогу Вірменії у цій справі". В заяві 

Посольства зазначено, що "подібні "висловлювання" народних обранців 

України не відповідають духу стратегічного партнерства між нашими 

країнами і можуть викликати лише крайнє обурення серед широкої 

громадськості як Азербайджану і Туреччини, так і української і світової 

https://ukraine.fakty.ua/357313-u-nas-osobye-otnosheniya-s-azerbajdzhanom-zelenskij-otreagiroval-na-skandalnoe-zayavlenie-slugi-naroda
https://ukraine.fakty.ua/357313-u-nas-osobye-otnosheniya-s-azerbajdzhanom-zelenskij-otreagiroval-na-skandalnoe-zayavlenie-slugi-naroda
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громадськості" Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3647/180/150788/  

80. Подобрій О. Єрмак знову в епіцентрі скандалу:  хто передав 

”привіт” главі офiсу президента / Олександр Подобрій // Україна 

молода. – 2020. – 6 жовт. (№ 95). –   С. 4.  Йдеться про діяльність глави 

Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Єрмака, зокрема, про зростання 

впливу в Києві деяких пов’язаних з ним  політиків і бізнесменів - народних 

депутатів від фракції ”Слуга народу” Андрія Холодова та Миколи 

Тищенка та забудовника, колишнього депутата Київради Дениса 

Комарницького. Зазначено, що народний депутат Гео Лерос оприлюднив 

аудіозапис розмови, яка нібито відбулася між  Миколою Тищенком та 

Денисом Комарницьким стосовно обшуків у Дениса Комарницького з 

приводу будівництва Воскресенського моста в Києві.  Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3645/180/150649/  

81. Принцип територіальної цілісності залишається незмінним 

[Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 1 жовт. (№ 181). — 

Електрон. дані.  Йдеться про брифінг міністра закордонних справ 

України Дмитра Кулеби, під час якого він прокоментував конфлікт між 

Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабаху. Дмитро Кулеба 

зазначив, що ”одним із наріжних каменів української зовнішньої політики 

є підтримка територіальної цілісності держав”, та нагадав, що ”ми 

послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так 

само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у 

міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас 

абсолютно незмінним”. Також наведено допис на своїй сторінці у 

Фейсбуці народного депутата, голови української делегації у 

Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Єлизавети Ясько, яка 

закликала ”припинити бойові дії і поважати права людини та 

міжнародне гуманітарне право”, та наголосила, що ”конфлікт повинен 
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бути вирішений через політичне рішення, досягнуте дипломатичним 

шляхом”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336452 

82. Просять не закривати Волонтерський центр [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2020. – 7 жовт. (№ 185). – Електрон. дані. 

Йдеться про звернення народного депутата України від фракції 

"Європейська солідарність" Софії Федини та волонтерів до влади 

Збаража та "Укрпошти" з проханням не закривати Волонтерський центр 

допомоги Збройним Силам України (ЗСУ). Софія Федина наголосила, що 

питання збереження центру є принциповим як символ єдності волонтерів, 

армії і народу. Парламентарій закликала "підтримувати тих, хто 

підтримує Україну", та зазначила, що "саме волонтери прикривають 

нашу армію і дають можливість нашим хлопцям і дівчатам боротися за 

українську державність".   Текст: http://www.golos.com.ua/article/336734  

Див. також : 1, 28, 30, 42, 47, 49-53, 57-60, 62 
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